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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE ABRIL DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.621

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.
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§ 3º – Consideram-se dispositivos do inciso IV do  caput os itens constantes no
Anexo IV desta lei.

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de março de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

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)”.
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ANEXO IV
(a que se refere o inciso IV do caput do art. 2° da Lei n° , de de de 2015)

Rede: Rede de Atenção em Saúde
INCISO: 1 (Emenda nº 90)
Programa: 002 – SAÚDE INTEGRADA –
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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)
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*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram
publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.

INCISO: 5 (Emenda nº 133)
Programa: 237 – ATENÇÃO À SAÚDE –
Ação: 4388 – FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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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)
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 17 (Emenda nº 131)
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Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL –
Ação: 4362 – INVESTIGAÇÃO MODELO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 21 (Emenda nº 124)
Programa: 141 – POLÍCIA OSTENSIVA –
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Ação: 4232 – POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 25 (Emenda nº 110)
Programa: 294 – PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL –
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Ação: 2087 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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INCISO: 29 (Emenda nº 75)
Programa: 046 – QUALIDADE AMBIENTAL
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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INCISO: 32 (Emenda nº 115)
Programa: 110 – MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL –
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Finalidade: Aquisição de móveis e equipamentos para estruturação da "Cidade das
Águas" – Fundação Hidroex.

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA
Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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INCISO: 38 (Emenda nº 53)
Programa: 267 – PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA –
Ação:  4584 – FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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)
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*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram
publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.

INCISO: 42 (Emenda nº 65)
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 44 (Emenda nº 64)
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Programa:  161  –  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA
FAMILIAR –

Ação: 4080 – APOIO AO EXTRATIVISMO EM MINAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 48 (Emenda nº 116)
Programa:  161  –  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR –
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Ação: 4116 – CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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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
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Unidade de medida: CONSÓRCIO
Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Unidade de medida: Áreas regularizadas
Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Finalidade:  POSSIBILITAR  A OFERTA DE  AÇÕES  DE  PROTEÇÃO  SOCIAL  A
FAMÍLIA E  INDIVÍDUOS  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO  SOCIAL  E  VIOLAÇÃO  DE
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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.
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INCISO: 62 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 46)
Programa: 011 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS –
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 64 (Emenda nº 49)
Programa: 011 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS –
Ação:  4253  –  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAS

AMEAÇADAS – PROVITA
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Mudança  de  nome  para:  PROGRAMA  Estadual  DE  PROTEÇÃO,  Auxílio  e
Assistência A VÍTIMAS E TESTEMUHAS AMEAÇADAS – PROVITA/MG

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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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.
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Produto: PLANO IMPLANTADO
Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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)
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*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram
publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.

INCISO: 74 (Emenda nº 51)
Programa:  162  –  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS
Ação:  4475  –  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  DE  DIREITOS

HUMANOS
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram
publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.

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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 80 (Emenda nº 141)
Programa: 017 – PRÓ-ESCOLA –
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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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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,

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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 88 (Emenda nº 105)
Programa: 291 – COLÉGIO ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO –
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 97 (Emenda nº 118)
Programa: 212 – MINAS OLÍMPICA –
Ação: 4123 – BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
Rede: Programas Especiais
INCISO: 100 (Emenda nº 104)
Programa: 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
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Ação: 2009 – DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 102 (Emenda nº 143)
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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
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Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
*  –  As  metas físicas  e  financeiras  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
INCISO: 106 (Emenda nº 81)
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  para  2015,  por  região  do  Estado,  foram

publicadas no Diário do Legislativo, de 1º.4.2015.
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.622

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 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
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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
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.
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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
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
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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
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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de março de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

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
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas correntes)
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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
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
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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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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
Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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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)
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
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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)
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
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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
Objeto do gasto: Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 23 (Emenda nº 454)



86
____________________________________________________________________________

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
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
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-------------------------------------------------------------------------------
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)
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)
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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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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
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)
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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
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
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-------------------------------------------------------------------------------
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)
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)
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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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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 –

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)
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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
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: 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
-------------------------------------------------------------------------------
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)
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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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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)
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
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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
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
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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 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
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
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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
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)
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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)

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
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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)
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
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-------------------------------------------------------------------------------
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
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)
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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

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
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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
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)
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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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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
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: 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
(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
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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)

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
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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 – 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)
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



111
____________________________________________________________________________

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
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto  do  gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  Cbmmg  –
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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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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
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)
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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)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 128 (Emenda nº 46)
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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: 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)
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
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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
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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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 –

Cnpj 18594341/0001-06, Municipio Uberlandia (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 141 (Emenda nº 307)
1 411 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00
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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
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 145 (Emenda nº 279)
1 411 27 813 149 4 171 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: 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)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 149 (Emenda nº 19)
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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
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
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
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: 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)
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



123
____________________________________________________________________________

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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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: 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
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 168 (Emenda nº 372)
1 411 27 813 149 4 171 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: 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
Objeto  do  gasto:  Capacitação de  Membros  e  Servidores  da  Defensoria  Pública

(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
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
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
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(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
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 179 (Emenda nº 461)
1 451 06 421 034 4 169 0001 3 3 99 10 4 A 1.100.000,00
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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
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
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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)
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
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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 – 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
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 – 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



135
____________________________________________________________________________

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 a Associação Santa Luzia
Futebol Clube, no Município de Contagem. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 211 (Emenda nº 62)



138
____________________________________________________________________________

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
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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: 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

Assistência  Social  –  Associação  1º  de  Maio  da  Vila  Vista  Alegre  –  Cnpj:
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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
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social



146
____________________________________________________________________________

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

Assistência Social – Aquisição de Equipamentos Pela Associação Divinopolitana de
Jiu Jitsu, no Município de Divinópolis (despesas de capital)
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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

Assistência Social – Aquisição de Equipamentos de Som Pelo Centro Cultural Dona
Antônia, no Município de Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
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

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
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-------------------------------------------------------------------------------
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

Assistência Social – Aquisição de Equipamentos para a Fundação Camachense de
Apoio à Cultura, no Município de Camacho (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
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

Assistência Social – Aquisição de Veículo para a Associação Estância Paraíso, no
Município de Sabará. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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: 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
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
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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
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 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
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 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
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 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
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
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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: 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
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: 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
-------------------------------------------------------------------------------
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
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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: 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
Objeto do gasto: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária e Outros

Empreendimentos (despesas correntes)
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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
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 284 (Emenda nº 509)
1 481 14 243 162 4 079 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  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)
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
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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)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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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
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal –
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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
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: 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)
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: 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
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 306 (Emenda nº 540)
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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: 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)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
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
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo



170
____________________________________________________________________________

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
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 321 (Emenda nº 541)
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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: 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)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
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
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal –

Padem (despesas de capital)
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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
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: 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
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: 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
Município: Iturama-Mg
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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



178
____________________________________________________________________________

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)



183
____________________________________________________________________________

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 Instituto 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
-------------------------------------------------------------------------------

ATA
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/3/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata; discurso dos deputados Arlen
Santiago e João Leite; aprovação – 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Registro de
Presença – Questão de Ordem; discurso do deputado Léo Portela – Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação – Prosseguimento da
discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.497/2014; discursos dos deputados
Duarte  Bechir  e Sargento Rodrigues;  encerramento da  discussão – Existência  de
número regimental  para votação – Votação,  em turno único, do Projeto de Lei nº
5.496/2014;  discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa  e  Lafayette  de  Andrada;
votação  nominal  do  projeto,  salvo  emendas  e  subemendas;  aprovação;  votação
nominal das Emendas nºs 32, 33, 36 a 38, 40, 42 a 45, 47 a 54, 56 a 58, 61 a 82 e 84
a  144  e  das  Subemendas  nº  1  às  Emendas  nºs  31,  39,  41,  46,  55,  59  e  60;
aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1, 2, 26, 31, 39, 41, 46, 55, 59 e 60;
votação nominal  das Emendas nºs  3 a 25,  34,  35 e 83;  rejeição – Suspensão e
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requerimento  do deputado Gustavo Corrêa;  deferimento;  discursos dos deputados
Carlos Pimenta,  Gustavo Valadares e Bonifácio Mourão; Prorrogação da Reunião;
discursos dos deputados Felipe Attiê e Durval Ângelo; Questão de Ordem; discursos
dos deputados Sargento Rodrigues e Arlen Santiago;  votação nominal  do projeto,
salvo emendas, subemenda e destaques; aprovação; votação nominal das 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
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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 da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 213; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 213;
votação nominal 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, 236, 237, 240, 243, 259 a 265, 321, 384,
389, 392 a 402, 406 a 409, 412 a 415, 467, 472 a 477; rejeição; votação nominal da
Emenda  nº  235;  discursos  dos  deputado  Dilzon  Melo  e  Durval  Ângelo;  rejeição;
votação nominal  da Emenda nº 238; discurso do deputado Lafayette de Andrada;
rejeição;  votação nominal da Emenda nº 239; discurso do deputado Arlen Santiago;
rejeição;  votação nominal da Emenda nº 241; discurso do deputado Duarte Bechir;
rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  242;  discurso  do  deputado  Sargento
Rodrigues; rejeição – Encerramento.

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  – 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 9h8min, 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 Arlen
Santiago.

O deputado Arlen Santiago – Não ficou clara na ata uma questão sobre a qual falei
várias vezes ontem, que é sobre o grande corte que está sendo feito e que afeta os
servidores da educação: os concursados, os efetivados, todos eles, os funcionários
públicos estaduais, por conta do corte de R$88.000.000,00 no Ipsemg. Além disso,
um corte enorme na Hemominas. Faltará sangue para os mineiros. Quero conclamar
o PMDB a ser solidário com nosso colega Sávio Souza Cruz,  que está com uma
secretaria, que, parece, só tem o secretário e mais nada, como estão dizendo. Agora,
ainda irão cortar todo o dinheiro que ele teria para investir, melhorar e salvar o meio
ambiente,  compatibilizando  o  desenvolvimento  de  nossa  Minas  Gerais.  Sou
extremamente solidário ao deputado Sávio Souza Cruz. Se o governo do PT quiser
tirar  o Sávio  Souza Cruz da secretaria,  estará  agindo corretamente.  Uma pessoa
como ele, com a história e inteligência privilegiada que tem, na hora em que cortarem
todo o orçamento, não terá outra coisa a fazer senão pedir demissão. Estou com o
Sávio,  com os mineiros.  Queremos conclamar  o  partido  dele,  o PMDB, para  não
deixar  acontecer  isso.  Finalizando,  gostaria  de  parabenizar  o  Eduardo  Cunha,
presidente da Câmara, que ontem cortou mais uma maldade que o PT está fazendo
no  âmbito  nacional  com  as  mulheres.  Foi  feita  uma  lei  estabelecendo  que  as
mulheres com idade de 40 a 69 anos têm direito a fazer mamografia.  Dr.  Hely,  o
senhor é médico, queridíssimo em Patos de Minas. Foi dada ordem pelo Ministério da
Saúde, que, além de não corrigir a defasadíssima tabela do SUS, que em 12 anos
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deu aumento de R$0,01 na consulta médica, cortou, acabou com a lei  feita pelos
deputados. O que os deputados fizeram ontem? Votaram novamente. E o voto foi por
unanimidade. Até o PT ficou com vergonha da maldade feita  pelo ministro do PT.
Agora a mamografia volta ao Faec. Quer dizer que as mulheres brasileiras poderão
voltar  a  fazer  mamografia,  sem  a  maldade  feita  pelo  ministro.  Dificilmente  vão
continuar a fazer as biópsias porque, infelizmente, o governo de Minas Gerais está
com  uma  dívida  enorme  com  os  hospitais  que  fazem  biópsia.  É  um  programa
belíssimo implantado no governo passado e que não foi pago no trimestre passado e
neste  trimestre.  Fala-se  que  é  por  causa  do  orçamento.  Mas  um  hospital,  por
exemplo, tem dívida de R$600.000,00 e, neste ano, pagaram R$150.000,00. Como
pagaram  R$150.000,00,  se  não  havia  orçamento?  É  porque  não  querem  que  o
programa continue. Teremos de trabalhar nisso. O motivo é não deixar fazer essa
maldade que o governo do PT quer fazer com os trabalhadores, tirando, acabando
com a Hemominas, com o Ipsemg e querendo acabar com o meio ambiente. Tiram
todo o dinheiro que o Sávio Souza Cruz, com excelentes ideias, estava planejando
destinar  para  melhorar  a  questão ambiental  em Minas Gerais,  compatibilizando a
preservação do meio ambiente e o desenvolvimento. Parabéns, Eduardo Cunha e
Câmara dos Deputados, por voltar a fazer cumprir a lei no País.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado João Leite.
O deputado João Leite – Presidente, ontem ouvimos aqui o que é normal no Brasil

agora, em todos os cantos: o chororô e o mi-mi-mi do PT, porque há déficit em Minas
Gerais.  Houve choro e ranger de dentes neste Plenário.  Ontem, depois da nossa
jornada  exaustiva,  acompanhei,  líder  Bechir,  a  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de
Janeiro, onde também há chororô e mi-mi-mi,  porque o déficit  desse estado é de
R$16.000.000.000,00. Viram aquele choro do PT aqui, ontem? É o choro no Rio de
Janeiro,  onde o  PMDB fica  falando que o problema é  o  governo federal,  a  crise
econômica. O problema é que o PT quebrou o Brasil, a Dilma quebrou o Brasil. Era o
mi-mi-mi e  o  chororô no  Rio  de Janeiro.  Agora estou  acompanhando também as
outras Assembleias, para ver a altura do choro dos petistas. Eles nos trouxeram para
esse buraco, colocaram o Brasil no buraco. Vejo o líder empresarial e político Braulio
Braz com os  olhos  arregalados.  Imagino  como estão  os  empresários  deste  país,
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aqueles que geram milhares de empregos no Brasil e que o PT gosta de dizer que
são exploradores. Fica esse choro, esse mi-mi-mi. Agora, eles têm de buscar saídas,
depois de levar o País a esta situação. O choro é nacional pelo que o PT fez. O PT
investe  na  Venezuela,  em  Cuba,  na  Bolívia,  na  Nicarágua,  e  aqui  não  há
investimento, não há geração de empregos. Daqui a seis dias, presidente Adalclever
Lopes, teremos 79 mil trabalhadoras e trabalhadores sendo colocados na rua pelo PT.
Alguns, com 27 anos de trabalho, 25 anos de serviços prestados. Isso vai para a
conta do Dr. Pimentel de Dilma, Pimentel Mãos de Tesoura. Cortaram dinheiro da
Hemominas,  do  sangue,  das  pessoas  que  sofrem  acidente,  que  precisam  de
transfusão,  e  vão  tirar  a  vida  dessas  pessoas.  Sr.  Presidente,  acato  o  acordo
celebrado por meus líderes. O meu desejo, deputado Duarte Bechir, era obstruir os
trabalhos até que os deputados do PT, que estão fazendo a covardia de não colocar a
PEC nº 3 em votação, fizessem isso para salvar essas vidas. Mas, a partir de hoje,
concluído esse acordo, conclamo meus colegas da oposição e aqueles que amam as
pessoas a entrarmos em processo de obstrução neste Plenário até que os deputados
do PT parem de fazer essa covardia com essas pessoas. Tragam a PEC nº 3 para ser
votada. Tenham coragem e votem contra essas pessoas que deram suas vidas por 27
anos, 30 anos ao Estado. Tragam a PEC para cá e digam “não” a ela, votem contra.
Não dá mais para ficarem escondidos na comissão especial e não trazerem a PEC
para  cá.  Acato  o  acordo  celebrado  por  meus  líderes  Gustavo  Corrêa  e  Gustavo
Valadares, mas, a partir da votação do orçamento, conclamo a oposição, as mulheres
de bem e os homens de bem deste Parlamento, a lutarem por essas pessoas. Faltam
apenas seis dias para o PT colocar trabalhadoras e trabalhadores de Minas Gerais
nas ruas. Muito obrigado.

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Esgotado o prazo destinado a esta
parte e 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 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 8º ano

do ensino fundamental do Colégio Claretiano, de Lourdes, pelo Programa Educação
para a Cidadania. Agradeço a presença de vocês.

Questão de Ordem
O deputado Lafayette de Andrada – Sr. Presidente, volto a insistir na questão da

ata,  pois  não  ficou  registrado  que  nos  debates  de  ontem,  quando  era  orador  o
eminente  deputado Bonifácio  Mourão,  solicitei  um aparte,  que ele  gentilmente me
concedeu.  No  aparte,  recordei  que,  durante  a  votação  da  reforma  administrativa
encaminhada  pelo  governador  a  esta  Casa,  nós,  do  PSDB,  apresentamos  uma
emenda que concedia o reajuste de 13,1% aos servidores da educação. É o mesmo
índice concedido pelo governo federal ao piso nacional da educação. Estamos vendo
as  professoras  e  os  servidores  da  educação  lutando  por  melhorias  salariais.  E
sempre foi uma luta do PT nesta Casa que os reajustes fossem feitos utilizando-se o
mesmo  índice.  Apresentamos  a  emenda  nesse  sentido,  e  a  bancada  do  PT,  do
PMDB, dos demais partidos coligados, dos partidos da base, votou contra ela. Solicito
que se faça constar em ata o fato de que, naquela reunião em que a matéria foi
votada,  em que foi  discutida,  foi  apresentada,  neste Plenário,  uma proposta  para
conceder aos servidores da educação um reajuste de 13,1%, o mesmo concedido
pelo governo federal.  E o PT, o PMDB e os demais partidos da base do governo
votaram “não”.  Se os servidores da  educação não obtiveram esse aumento e  se
estão agora querendo fazer greve, paralisação, isso se dá porque os deputados do
PT, do PMDB e dos partidos da base governista votaram contra esse reajuste. Era o
que gostaria de consignar em ata. Obrigado.

O deputado Léo Portela – Art. 164, Sr. Presidente.
O presidente – Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado Léo

Portela.
O deputado Léo Portela – Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para corrigir um

equívoco, quero dizer que o PR – Partido da República – em momento algum votou
contra os professores, contra os servidores ou trabalhadores da educação. Peço às
pessoas  esclarecidas,  àquelas  que  acompanharam  a  votação,  que  verifiquem  a
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votação dos integrantes do Partido da República durante o fato citado pelo deputado
Lafayette  de  Andrada  e  verifiquem  qual  foi  o  posicionamento  da  maioria  de  sua
bancada.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente – A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,

mas que há para a discussão da matéria constante na pauta.
Prosseguimento da 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 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.
Continua  em  discussão  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  continuar  a  discutir,  o
deputado Duarte Bechir, que ainda dispõe de 27 minutos e 19 segundos para o seu
pronunciamento.

O deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero concluir, nesta
manhã, a discussão do PL nº 5.497, iniciada ontem. Alguns parlamentares não se
encontravam na Casa, e eu dizia ser importante que trouxéssemos, para o dia de
hoje, a realidade de Minas em janeiro de 2003. Dizia também que era necessário
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fazer um paralelo entre a Minas de hoje e a Minas de 2003. Dizia ainda que, naquele
mês de janeiro, quando o senador Aécio assumia Minas Gerais, o recebimento dos
salários  pelos  servidores  só  se  tornou  possível  porque  o  governo  federal,  o  ex-
presidente Fernando Henrique, contribuiu com o nosso Estado, indenizando-o pelos
recapeamentos e melhorias realizadas nas BRs. A realização desses serviços seria
de  responsabilidade  do  governo  federal,  e  o  governo  mineiro  teria  realizado  um
trabalho que não era de sua competência. Portanto, vamos lembrar: o governo do
Estado só pôde pagar a folha dos servidores em dezembro de 2002 – em 2003,
inicia-se um novo governo –, graças a um dinheiro que veio do governo federal para
indenizar o Estado, e, assim, o governador pôde efetuar o pagamento.

E qual é a realidade de janeiro de 2015? É que o governo que entra encontra em
caixa  o  dinheiro  necessário  para  pagar  aos  servidores  do  Estado,  embora  tenha
enfrentado alguma dificuldade para encontrá-lo, pois anunciou que o Estado não tinha
capacidade de pagamento. Foi necessário que alguns dos membros da oposição – do
ex-governo – convocassem uma entrevista coletiva para mostrar ao próprio governo
onde é que estava o dinheiro para pagar aos servidores no mês de dezembro.

Estamos  vivendo  duas  épocas  diferentes,  e  fazemos  um  paralelo  entre  esse
governo que se inicia e aquele assumido por  Aécio Neves e Anastasia em 2003,
dizendo que aquele governo, que se iniciava em 2003,  cortava e diminuía cargos
comissionados, e o que ora se inicia cria cargos comissionados e mais secretarias.
Isso  não  seria  possível  se  não  encontrasse  –  agora  –  um  Estado  em  perfeitas
condições financeiras.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) – Quero apenas fazer uma reflexão
sobre o projeto de orçamento que votaremos dentro de alguns minutos. Recordo que,
no ano passado, as bancadas do PT e do PMDB, sistematicamente, obstruíram a
votação do orçamento.

Desde outubro e até o mês de dezembro, ficaram no exercício da obstrução, não
permitiram que o orçamento fosse votado. Com a posse do governador Fernando
Pimentel,  do PT, eles  começaram a fazer  o exercício contrário,  de querer  votar  o
orçamento. Fizeram uma grande celeuma e uma grande contenda, no sentido de que
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o  orçamento  tinha  déficit,  não  tinha  déficit,  estava  certo,  estava  errado,  que  era
preciso corrigir, retificar, enfim, que aquele orçamento não podia ficar.

No  início  desta  semana,  com  a  vinda  dos  secretários  de  Fazenda  e  de
Planejamento, para tecer comentários sobre a nova peça encaminhada, descobrimos
que foi tudo em vão.  Ficamos aqui  seis meses numa discussão estéril,  e não se
modificou  praticamente  nada  no  orçamento.  Foi  mostrado  na  Comissão  de
Fiscalização  Financeira  que,  de  setembro  para  cá,  quando  foi  encaminhado  o
orçamento,  a  economia nacional  veio deteriorando-se.  Naquela época,  a  previsão
oficial  do  governo  federal  era  que  em  2015  haveria  um  crescimento  de  3%  na
economia. Em dezembro, a previsão já era 0,7%; em março, 0,1%; e a atual já é de
decréscimo de 0,7%. Nessa fictícia retificação do orçamento, não consideraram nada
disso.  Fizeram apenas modificações contábeis com base no orçamento anterior  e
desconheceram completamente  a  realidade da economia  nacional.  Anotem o  que
estou dizendo: com esse orçamento horroroso que estão apresentando, com essa
retificação, em junho já teremos sérias dificuldades, porque nessa nova peça eles não
consideraram  o  panorama  atual  da  economia,  esse  desmanchar  da  economia
nacional, que vem desde outubro, após a eleição da Dilma, até a presente data. Era
essa a consideração que eu queria fazer. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  –  Concederei  já  aparte  a  V.  Exa.,  deputado  Doutor
Wilson Batista. Só para ajudar a entender a fala do deputado Lafayette de Andrada,
quero dizer que os estados e municípios estão sofrendo a política perversa, a má
gestão do governo federal.  E essa política causa impacto diretamente na vida do
cidadão.

O deputado Arlen Santiago disse há pouco que o governo federal corta o direito das
mulheres  de  39  a  60  anos  de  realizarem  a  mamografia.  Uma  mulher,  que  é
presidenta, toma uma medida drástica,  covarde,  traiçoeira,  contra as mulheres do
Brasil. E uma mulher entende muito bem a sua companheira. Se fosse um homem
que  tivesse  tomado  essa  decisão,  poderiam  dizer  que  ele  não  entende  tal
necessidade.  O  governo  quer  enxugar,  cortar,  mas em lugar  errado,  onde  atinge
diretamente o âmago das mulheres, que é o direito de realizar a mamografia.

A contribuição de V. Exa., deputado Lafayette de Andrada, é muito propícia para
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entendermos um pouco o que está acontecendo em nosso país, porque, quando a
coisa desanda lá em cima, o reflexo se dá aqui, embaixo. É por isso que precisamos
de um presidente da associação de municípios do porte de Antônio Júlio, para que ele
possa contribuir com as cidades e criar ambientes de discussão, como sempre criou
nesta Casa.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* – Duarte Bechir, agradeço o aparte.
Você alertou para um ponto muito importante, que foi exatamente essa medida do
governo  federal  de  impedir  as  mulheres  entre  39  e  60  anos  de  ter  acesso  à
mamografia, que é o principal aliado no diagnóstico inicial do câncer de mama. Mas
uma outra medida insensata como essa e que nos faz perceber que não há ninguém
em  nível  de  governo  federal  gastando  seus  neurônios  para  tomar  medidas  mais
sensatas, foi a Lei nº 12.732, de 2012, em que a presidenta torna obrigatório o início
do tratamento do câncer após o diagnóstico, em até 60 dias.

Essa é uma atitude antimedicina, é uma atitude contrária às evidências científicas
porque o principal  responsável  pela morte provocada pelo câncer é o diagnóstico
tardio. Ou seja, é o tempo que o paciente leva até o diagnóstico, porque ele já é
realizado numa fase muito tardia, em que o paciente não tem mais possibilidade de
encontrar  a  cura.  Então,  é  necessário  fazer  uma  lei  que  certamente  trará  uma
redução significativa na mortalidade pelo câncer: para aqueles pacientes que estão
investigando o câncer, que já passaram por uma consulta médica e que têm suspeita
de  ter  a  doença,  que  esses  exames  sejam  realizados  em  até  60  dias.  Aí,  sim,
milhares de pessoas teriam sua doença diagnosticada no estágio inicial e não fariam
um  tratamento  após  um  disgnóstico  tardio.  Duvido  que  algum  paciente  com
diagnóstico de câncer vai ficar em casa esperando, ele vai iniciar o tratamento. Então,
essa é uma lei ineficaz, sem efetividade. E nós propusemos uma lei como essa, em
que pacientes sob suspeita de câncer,  que estão emagrecendo, perdendo sangue
nas  fezes  e  outros  sintomas  que  sabemos  ser  suspeita  de  câncer,  que  esses
pacientes não ultrapassem 60 dias para ter acesso a todos os exames necessários
para  o  diagnóstico  do  câncer.  Essa  é  uma lei  que  protocolamos  nesta  Casa,  no
mandato passado mas, infelizmente, aqui existe o vício de que as nossas leis são
inconstitucionais.  Nós  temos  experiência  com essas  dificuldades,  sabemos  o  que
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pode dar certo e, quando propomos leis como essa, temos dificuldade. Mas peço à
Comissão de Constituição e Justiça que nos dê apoio porque tenho certeza de que
isso vai reduzir a mortalidade, vai reduzir gastos para o governo. Essa sim, será uma
lei com uma efetividade importantíssima. Penso que temos que fazer propostas que
ajudem nossa sociedade e não criar leis que possam nos trazer votos. Às vezes, as
leis são feitas apenas para dar retorno em termos de votos. Muito obrigado.

O  deputado  Duarte  Bechir  –  Srs.  deputados,  recebo  contribuições  importantes
neste  momento,  a  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que  nos  traz  uma
preocupação,  que  é  de  todo  brasileiro,  para  que  Minas  Gerais  possa  tirar  uma
fotografia do que acontece no Brasil e que reflete no nosso estado. Uma mulher que
precisa  de  um  exame para  detectar  se  está  ou  não  com  uma doença,  não  tem
segurança  de  que  vai  realizar  o  exame.  E  quanta  dificuldade  para  fazer  uma
mamografia, uma ressonância. E quando descobre, tardiamente, a presidente definiu
que depois  da  descoberta  tardia,  ainda são concedidos 60  dias  para se iniciar  o
tratamento. Quantas vidas se vão? E quanto dinheiro jogado fora em construções em
outros países, enquanto se deixa de cuidar da vida do povo. O orçamento tem que
ser discutido na sua plenitude, e com exemplos como nos traz o deputado Doutor
Wilson Batista, profundo conhecedor da matéria e que nos propicia que esse debate
fique mais claro.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  (em aparte)*  –  Obrigado,  deputado  Duarte
Bechir. Deputado, V. Exa. que já foi prefeito, eu que já fui prefeito sabemos que o
orçamento, na realidade, é uma peça de ficção. A questão é muito mais de decisão
administrativa. Quando se tem uma câmara totalmente contra, aí realmente complica,
mas não quando se tem maioria, e o Pimentel tem praticamente todos os deputados,
porque nós que fomos da situação anterior, não votaremos contra o que for bom para
o Estado. Então, essa questão de orçamento, tanto aqui quanto no governo federal, é
uma cortina de fumaça para encobrir os déficits do governo federal.

A presidente Dilma dá umas bolas fora. Isso já se tornou uma coisa normal e virou
até chacota. No Rio Grande do Sul, há alguns dias, falando para os produtores rurais,
para o João Pedro Stédile, que agora é o chefe do Exército Brasileiro, como disse o
Lula, ela disse que há muitos cortes no orçamento da União que afetam diretamente
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o pequeno produtor. No Rio Grande do Sul, deputado Wander Borges, o litro de leite
custa  R$0,60,  mas custa mais de R$1,00 para o produtor  produzi-lo.  E  ela,  para
encobrir  esses déficits,  encobrir  que a tesoura comeu forte nas ações diretas que
atingem o produtor, falou: “Fiquem tranquilos em relação às ações do orçamento, não
vamos seguir...” Em outras palavras, ela quis dizer que não vai levar o orçamento a
sério.  Esperem,  aí.  A  ficha  da  nossa  presidente  precisa  cair,  como  dizem  na
linguagem popular, para que ela entenda que quebrou o País e que, para resolver o
problema, primeiro é necessária uma ação política: chamar as pessoas e convocar a
sociedade para uma proposta. E isso começará com um gesto de cima para baixo.
Ela, por exemplo, não ouviu o recado das ruas. Há 39 ministérios e mais um punhado
de  cargos  que  têm  o  status de  ministério,  são  quase  50.  Se  perguntarmos  à
presidente quem são os seus ministros, ela não vai saber o nome nem da metade
deles. Nem ela sabe quem são os seus ministros. Então, se ela não começar com
uma reforma estrutural maior,  se não fizer um gesto para a população começar a
apoiar a iniciativa, se não buscar um apoio político, não vai conseguir tocar o barco
para a frente.

Para falar a verdade, estou com dó do Pimentel, porque ele também está usando os
mesmos artifícios, a mesma estratégia, dizendo: “Não podemos fazer isso porque não
temos orçamento”. Agora vai ter um orçamento. Mas não é isso, na realidade ele teria
que  enfrentar  a  situação,  mostrando  que  há  problemas  em  qualquer  lugar,  mas
também há muitas soluções. Ele não vai ganhar nada com essa esticada de tempo,
tanto é que já há um recado das ruas para ele, do próprio PT e do próprio Sind-UTE,
que já está falando em greve no dia 31. Isso é muito ruim, pois nossas crianças, mais
uma vez, serão muito prejudicadas. Isso nos preocupa muito.

Como sou ligado ao campo, não posso deixar de falar sobre isso. O PT se diz o
partido que faz a política para os menores, para os pequenos. Os programas são
bonitos,  mas  são  coisas  muito  pequenas  e  não  chegam  à  maioria.  O  pequeno
produtor  de  leite  hoje  está  ferrado.  Na  minha  região,  por  exemplo,  um  grande
produtor faz um contrato de cinco anos com uma grande empresa para vender  a
R$1,20, a R$1,30. O pequeno produtor está vendendo leite a R$0,69. Gente, isso é
uma covardia.
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O milho foi plantado, veio a seca e o produtor teve de plantar novamente. Então,
fizeram  duas  safras  numa  safra.  Qual  foi  o  gesto  do  governo  diante  daqueles
produtores  que foram  ao banco e  retiraram o  financiamento?  “Pegue o  laudo  da
Emater”. A Emater praticamente não existe mais, está morta, em razão do jeito como
estão agindo. A Emater é uma grande entidade, é um órgão sério, mas, infelizmente,
nos  vários  governos,  não  recebeu  o  apoio  que  precisava.  E,  neste  governo,
preocupa-nos  muito  o  fato  de  que  uma Secretaria  de  Agricultura,  que  já  estava
fragilizada, trouxe um técnico mineiro, que estava em Brasília, indicado pelo PMDB.
Dizem que ele é bom de serviço, é um técnico conhecedor. Dizem que a indicação do
secretário foi muito boa, mas retiraram o resto e agora criaram uma nova secretaria.
Não sou contra a criação de uma nova secretaria, o que não pode é matar a mãe.
Não adianta fortalecer a filha e matar a mãe, e é isso que estão fazendo.

Estão matando também o meio ambiente. Estivemos com o secretário Sávio, há 15
dias, e ele fez um chororô total, reclamou muito do governo passado, dizendo que a
secretaria era uma merda. Agora retiraram o resto dele. Então, piorou. Se já estava
ruim, ficou muito pior. Isso me preocupa muito, deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir – Deputado Antônio Carlos Arantes, V. Exa., como os
demais  parlamentares  que  fizeram  aparte,  contribui  sobremaneira  para  o  debate,
porque  nos  traz  a  preocupação  de  que  a  Secretaria  de  Agricultura  sofreu  um
esvaziamento, uma retirada de recursos. E Minas Gerais é a agricultura. V. Exa. pode
lembrar comigo que, há muito tempo, estamos aguardando o estudo e a publicação
do marco da mineração, que trará mais receitas para o Estado. A irresponsabilidade
do governo federal,  o abandono com relação a Minas Gerais têm causado muitas
dificuldades aos mineiros.

Com muito prazer, concedo aparte ao deputado Sargento Rodrigues, para conosco
fazer o entendimento dessa peça.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Obrigado, deputado Duarte Bechir.
Não poderia deixar  de apartear V. Exa.,  sobretudo considerando-se as peças que
aqui votaremos, especialmente o orçamento do Estado.

Primeiro, gostaria de me dirigir ao deputado Rogério Correia, que não sei se está
presente. Bom, deixarei então para me dirigir a ele em um segundo momento. Queria
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pedir-lhe desculpas, pois talvez, na minha fala de ontem, tenha exagerado quando fiz
algumas afirmações com relação ao Partido dos Trabalhadores em Brasília, no plano
federal. Talvez eu tenha generalizado, e peço aqui desculpas ao deputado Rogério
Correia quando fiz determinadas afirmações sobre o envolvimento de membros do
seu partido em corrupção. Não deixarei de fazer essas denúncias, mas vou fazê-las
de forma nominal, citando as pessoas envolvidas. Portanto, de público, faço questão
de pedir desculpas ao deputado Rogério Correia se, porventura, em algum momento,
fiz generalização em minha fala.

Não tenho nenhum tipo de melindre ou de constrangimento ao pedir desculpas a
qualquer  companheiro  nesta  Casa,  caso  tenha  exagerado  em  minha  fala.  Fica,
portanto, registrado nos anais o meu pedido de desculpas, se, de alguma forma, tiver
generalizado  nas  acusações que fiz  aos  membros do Partido  dos Trabalhadores.
Minha crítica era no plano federal, devido ao envolvimento de alguns membros do
partido no escândalo da Petrobras.  E continuarei  fazendo críticas, mas o farei  de
forma nominal, apontando as pessoas que estão realmente envolvidas e até já foram
denunciadas, como é o caso do João Vaccari Neto, que foi denunciado formalmente e
é tesoureiro do partido no plano nacional – não aqui em Minas –, e de outras figuras
ilustres. Ele já é réu e está denunciado. Como operadores do direito, deputado João
Leite,  sabemos  que,  à  medida  que  o  Judiciário  aceita  a  denúncia,  o  denunciado
passa, processualmente, a ser réu. Também tivemos o retorno à cena do crime do ex-
ministro José Dirceu, membro do Partido dos Trabalhadores, que volta envolvido na
denúncia do petrolão, além de tantos outros.

Na verdade, Sr. Presidente, feitas essas considerações, gostaria de tratar aqui do
nosso orçamento. Espero que o líder do nosso bloco, deputado Gustavo Corrêa, e o
líder da Minoria, deputado Gustavo Valadares, tenham feito o destaque do artigo que
prevê o aumento  da  verba de publicidade,  deputado Duarte  Bechir,  da  ordem de
R$79.000.000,00 para R$96.000.000,00,  ou seja,  são R$17.000.000,00 a mais no
orçamento  público,  cerca  de  20%  a  mais  para  a  publicidade  do  Partido  dos
Trabalhadores. Infelizmente, porém, para amparar os designados da educação, não
vemos o mesmo esforço dos deputados do PT nesta Casa.
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Gostaria de retornar a palavra ao deputado Duarte Bechir, titular da palavra neste
momento, para suas considerações.

O deputado Duarte Bechir – O.k., deputado Sargento Rodrigues. Quero conceder
aparte  ao  deputado  Bonifácio  Mourão,  que  é,  sem  dúvida  alguma,  senhoras  e
senhores parlamentares, uma das maiores contribuições para os debates nesta Casa,
em razão do seu conhecimento e da sua forma de atuar. Com muito prazer, concedo-
lhe aparte.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* – Mourão, me dá apenas um minuto para
olharmos outra situação como essa? Isso para enxergarmos como o PT quer tratar as
criancinhas.  A  produção  e  distribuição  de  vacinas  tinha  um  volume  inicial  de
R$297.000.000,00 e passou para R$193.000.000,00. Vou estudar isso mais porque
estão tirando R$100.000.000,00 das vacinas das criancinhas em Minas Gerais.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Obrigado. Deputado Duarte Bechir,
agradeço a oportunidade. Serei breve pois estou atento ao tempo de V. Exa. Só quero
ler o resultado da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, nas palavras do secretário da Fazenda, Júlio Bueno, quando mostra
que o déficit de caixa do Estado do Rio de Janeiro é de R$13.500.000.000,00. Estou
falando de déficit de caixa, não estou falando de dívida fundada. Se precisar falar de
dívida fundada, também estaremos prontos para debater. Aliás, falamos ontem em
nosso pronunciamento,  mas  no momento  estamos  falando  de  déficit  de  caixa.  O
governo do Fernando Pimentel, do PT, alega que em Minas houve um déficit de caixa
de  R$7.200.000.000,00.  Não  concordamos,  mas  não  queremos  discutir  neste
momento por falta de tempo e para não tomar o tempo de V. Exa. Estou comparando
com  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  porque  lá  é  reeleição.  Déficit  de
R$13.500.000.000,00. E o que o secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
alegou, deputado João Leite?

De acordo com o secretário, a deterioração nas contas do Estado é conjuntural e
tem origem na redução do ritmo da economia do País e na crise da Petrobras, que
concentra 80% de sua atividade no Estado. Então, o que está acontecendo? Uma
crise generalizada na economia do País, o PIB já é negativo 0,8%, a inflação, antes
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da Dilma, era de 5% e já está em 8%, as ações da Petrobras, antes da Dilma do PT,
valiam R$28,00 e hoje valem R$8,00.

A crise é generalizada. O Rio de Janeiro tem 90 municípios, Minas Gerais tem 853
municípios, e lá o déficit é de R$13.500.000.000,00. Aqui, a alegação do governo do
PT é de que o déficit é de R$7.200.000.000,00. Temos que levar em consideração
também, num balanço geral, as obras de Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho
para Minas Gerais. Ficaríamos aqui a manhã inteira, emendando com a tarde, falando
sobre obras de infraestrutura, educação e saúde. Vamos resumir nas notas dadas
pela Standard & Poor's  e pela Moody's  nos governos de Aécio, Anastasia e Alberto
Pinto Coelho nas referências do BID, do Bird e assim por diante. Acho que nosso
aparte pode parar por aqui. Agradeço a Vossa Excelência.

O  deputado  Duarte  Bechir  –  Obrigado,  deputado  Bonifácio  Mourão.  Quero
aproveitar esse último minuto para dizer, em nome do deputado João Leite, que traz
consigo  esse  alerta  de  que  faltam  apenas  seis  dias  para  que  70  mil  servidores
percam suas expectativas de trabalho, de previdência social, que não nos damos por
vencidos. Não vamos nos dar,  vamos lutar.  Vejam bem, senhoras e senhores,  se
esses  servidores  da  Lei  100  perderem  seus  empregos,  o  governador  já  fez  um
concurso e vai colocar outras pessoas no lugar deles. Serão mandados embora sem
nenhum  benefício.  As  Apaes  não  tiveram  concurso.  Para  as  Apaes,  não  há
substituição, por isso serão fechadas. A situação é perigosa, e não podemos chegar a
esse limbo em que hoje estão esses servidores da Lei 100. Vamos votar a Proposta
de Emenda Constitucional nº 3, nem que seja para derrotá-la.

Para terminar, presidente, quero trazer aqui um pensamento do Henfil para essas
pessoas que estão na Lei 100.  Votando a PEC 3,  “se não houver  frutos, valeu a
beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver
folhas, valeu a intenção da semente”. Não vamos abandonar os servidores da Lei 100
do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de Lei

nº 5.497, em turno único, que estima as receitas do orçamento fiscal do Estado, é o
projeto do governo do Fernando da Dilma do PT. Existem pessoas que acham que o
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Fernando Pimentel não é do PT, mas ele é. Ele é o Fernando da Dilma do PT, em que
pese ter tirado as cores do PT do seu material de campanha, bem como a estrela
vermelha, a fim de esconder do cidadão que é afiliado ao PT.

O governador encaminhou a esta Casa um novo substitutivo dizendo que isso era
necessário, já que o governo anterior fez uma previsão inflada do orçamento, ou seja,
estimando  para  mais  a  receita  do  Estado.  Aliás,  na  Comissão  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária, questionei o presidente da comissão, o deputado Tiago
Ulisses, para saber  se o requerimento que havia fundamentado,  dizendo que era
necessário rever os números e os dados, estaria de acordo com o governo, posto que
o governo dizia que não era isso. Entretanto o presidente da referida comissão disse
exatamente isso e ainda fundamentou seu requerimento. Não dá para entender um
deputado da base do governo, que preside uma comissão tão importante, dizer que
seria necessário rever os valores do orçamento, em face do encolhimento do PIB de
3% para 0,8% e em face de uma série de quedas de outras receitas e de posições
macroeconômicas do governo. Entretanto, contrariamente ao que disse o deputado, o
governo  disse  que  não  era  isso.  O  governo  atual  somente  disse  que o  governo
anterior apenas estimou a receita para mais. Na verdade, na prática o que vemos são
informações contraditórias por parte do atual governador Fernando da Dilma do PT.

Fiz uma leitura da peça orçamentária, isto é, daquilo que foi aprovado na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em face do requerimento que acabamos
de  aprovar  na  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  neste  momento,  com  a
aquiescência  dos  demais  membros  da  comissão.  Deputado  Nozinho,  aprovamos
esse  requerimento  exatamente  para  discutir  o  aumento  de  28,8% nas  contas  de
energia elétrica, oriundo do governo federal da Sra. presidente Dilma Rousseff, que,
durante sua campanha, falou um monte de mentiras. Ela disse que não aumentaria
impostos  e  que  também  não  haveria  aumento  da  taxa  de  juros  porque  isso  iria
impactar o crediário das famílias mais humildes e que necessitam de crédito. Também
disse que não haveria aumento de impostos nem de taxa de juros. No entanto agora,
recentemente, ela veio com esse aumento da conta de energia elétrica de 28,8%.

Também já está anunciado que a Cemig de Minas Gerais dará um outro aumento,
deputado Noraldino Júnior, que ajudou na aprovação do requerimento. Assim sendo,
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com esses dois aumentos sobrepostos, chamados de juros compostos, vamos chegar
a uma média de reajuste, nas contas de energia elétrica em Minas Gerais, da ordem
de 50%. O cidadão que nos acompanha pela TV Assembleia neste momento deve
estar  horrorizado.  Haverá,  sim,  um  outro  aumento,  agora  feito  pelo  governo  do
Fernando da Dilma do PT, em Minas Gerais. Será mais um aumento. E aí vêm falar
que as receitas foram superestimadas.

Mas espera aí: se está aumentando a conta de energia elétrica em quase 50%,
imaginem o ICMS que está embutido.  Cadê o ICMS embutido? Será que não vai
impactar nas contas do governo? Será que não vai encher os cofres da conta do
governo do Estado? Imaginem o comerciante, o dono da indústria e o cidadão que
presta serviço. Todos eles estão sofrendo um impacto da ordem de 50% na conta de
energia elétrica. O que acontece na prática? Se você é comerciante, tem uma loja em
um determinado lugar, a conta de energia elétrica aumenta e o combustível aumenta
por duas vezes este ano por conta da presidente Dilma Rousseff, do PT, o que você
faz? Se a conta de energia elétrica aumentou 50%, e houve também aumentos do
combustível e do diesel, o comerciante tem que subir o preço dos produtos a fim de
recuperar  os  aumentos  que  houve.  Portanto  não  há  como  desvencilhar  isso,
deputado Noraldino Júnior. Ou seja, o aumento do combustível e da energia elétrica
aumentará  a  arrecadação  do  governo  do  Estado.  E  aí?  Se  vai  aumentar  a
arrecadação do governo do Estado, é óbvio que o governo anterior não superestimou
as receitas. Infelizmente o governo Fernando da Dilma do PT insiste em dizer que o
orçamento anterior estava superestimado. Pessoas do governo não devem acreditar
que do lado de cá há outras pessoas que lerão os projetos e manusearão dados, que
há pessoas aqui que estão cercadas de assessores competentes, exatamente para
instruir  os  deputados  da oposição e  dizer:  “Isso é  uma mentira deslavada que  o
governo do PT tem contado aos mineiros”. Concedo aparte ao ilustre deputado João
Leite.

O deputado  João  Leite  (em aparte)  –  Obrigado,  deputado Sargento  Rodrigues,
sempre tão presente e preciso na suas manifestações. O nosso líder Sabino Fleury,
que nos acompanha e ensina, traz a V. Exa. a fala do secretário  de Fazenda na
Assembleia Legislativa. O próprio secretário de Fazenda, quando questionado sobre
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essa matéria de que trata V. Exa., diz o seguinte: “Não é possível ao planejamento
estadual atuar de forma distinta daquela que é apresentada pelo governo federal”.
Não é a fala de V. Exa. O Sabino Fleury, que trabalha conosco na Oposição, trouxe a
fala do secretário José Afonso Bicalho Beltrão.

O deputado Sargento Rodrigues – Deputado João Leite, é bom registrar que essa
fala está gravada em áudio e vídeo e nas notas taquigráficas da Assembleia. Isso faz
com que – e não sei se o deputado Tiago Ulisses ainda se encontra presente – o
fundamento do requerimento do deputado Tiago Ulisses esteja correto. O governador
Fernando Pimentel, ou melhor, Fernando da Dilma do PT está mentido para o povo
mineiro.

O deputado João Leite (em aparte) – Abre aspas, deputado Sargento Rodrigues,
para a fala do secretário José Afonso Bicalho Beltrão da Silva. Diz o secretário: “Ao
mesmo tempo, se fôssemos fazer uma reestimativa, teríamos de fazer a reestimativa
de que o País não vai crescer como está previsto. Há hoje uma recessão”. Não é o
deputado Sargento Rodrigues que está falando isso. “Como isso é muito complexo,
preferimos trabalhar com a estimativa que a União nos traz para ficar mais correto.”
Passo isso a Vossa Excelência.

O deputado Sargento Rodrigues – Obrigado, deputado João Leite. Agradeço V. Exa.
e  cumprimento  o  nosso  consultor  competente  e  extremamente  tarimbado,  o  Dr.
Sabino. Certamente, antes mesmo de conhecer o que V. Exa. traria, já havia dito que
a oposição está cercada de consultores e assessores competentes. Agora mais do
que  nunca,  o  deputado  Tiago  Ulisses,  presidente  da  Comissão  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária e relator desse novo substituto do orçamento, pode ficar
tranquilo. Ou seja, o próprio secretário de Fazenda Afonso Bicalho fala que houve
uma mudança no quadro macroeconômico. Agora sim: os termos do fundamento do
requerimento do deputado Tiago Ulisses têm ressonância.

Ele só não guarda ressonância com a fala do governador Fernando da Dilma do PT,
que mentiu e continua mentindo ao afirmar que o governo anterior superestimou o
orçamento. Ora, estamos sabendo que não. Mas o que mais nos deixa chateados é
que,  além  de  o  governador  mentir  para  a  população  dizendo  que  precisava  do
orçamento, eles acham que estão enganando. Na verdade, deputado Noraldino, no
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ano passado, quando os deputados da oposição obstruíram os trabalhos durante três
meses,  eles  não  fizeram  isso  de  forma  atabalhoada,  sem  pensar,  eles  estavam
querendo  ganhar  três  meses  este  ano.  Queriam  esse  tempo  para  o  governador
Pimentel deixar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais sem gasolina. Constatei isso.
A informação não veio de alguém que ligou ou mandou e-mail para o gabinete, foi a
Comissão  de  Segurança Pública  que  visitou  o  3º  Batalhão  de  Bombeiros  Militar,
sediado na Avenida Antônio Carlos. Lá, deputado Noraldino, não tinha sequer cloro
para tratar a piscina, na qual todos os dias os bombeiros têm de treinar; onde os
brigadistas  civis  fazem  curso.  Não  tem  cloro.  Isso  está  ocorrendo  porque  não
votamos o orçamento? Não. Isso é custeio. E o governador pode utilizar 80% de cada
duodécimo. Ele pode fazer isso para repassar a verba. E essa verba tem carimbo.
Onde estão os carimbos? Na taxa de incêndio. No mínimo 50% de toda a taxa de
incêndio  paga  pelos  contribuintes,  comerciantes  e  lojistas.  Essa  taxa  tem  de  ir
diretamente para o Corpo de Bombeiros, mas o governo do governador Fernando da
Dilma do PT manda tudo para o caixa único e deixa os bombeiros até sem cloro para
o tratamento das piscinas. Isso é algo inadmissível com uma instituição tão querida.

Aqui  questionado  por  este  deputado,  o  secretário  de  Planejamento  e  Gestão,
Helvécio Magalhães, disse que, quando foi secretário municipal, ajudou o Corpo de
Bombeiros, que era muito querido, mas não respondeu o porquê de faltar cloro. A
equipe de TV da Assembleia nos acompanhou na visita e os repórteres fotográficos
também. No depósito onde são colocados esses produtos de  limpeza da piscina,
havia seis tambores de cloro, abri-os, mas não havia um grama de cloro no Corpo de
Bombeiros. Isso é muito grave. Deputado Noraldino, imagine não ter produto químico
para tratar a piscina. Como o Corpo de Bombeiros vai poder utilizar essa piscina?
Como os brigadistas civis também poderão utilizá-la?

No entanto, o aumento veio na conta da Cemig. A Dilma dá uma paulada na cabeça
do consumidor. E o governador Fernando da Dilma do PT dá outra. Só este ano, a
conta da Cemig será reajustada em 50%, por obra da Aneel, da Dilma e do governo
Fernando Pimentel, do PT. Ou seja, isso é inadmissível. É esse o partido que assumiu
o governo em Minas Gerais prometendo à classe trabalhadora que governaria para
os mais humildes?
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Basta  pegarem  os  jornais  de  grande  circulação  para  verem  que  5  milhões  de
famílias  pobres  e  humildes  deixaram  de  estar  no  contexto  da  tarifa  social.  Eles
voltaram a pagar a conta de energia, por quê? Porque a Dilma fez um ajuste fiscal e
foi cortando, cortando e prejudicando todos.

Deputado  João Leite,  estamos com documentos  que mostram o  senador  Paulo
Paim dizer que vai sair do partido. Está aqui a matéria. O senador Paulo Paim diz que
vai sair do partido, e sabem por quê? Porque ele não concorda em votar contra os
trabalhadores.

Deputado João Leite, esse ajuste que a presidente enviou ao Congresso, que são
as famosas MPs, cortará direitos dos trabalhadores. Ontem ocupei esta tribuna para
comunicar a este Plenário que encaminhamos ao Carlos Lupi, presidente nacional do
PDT, um pedido para que esse partido desembarcasse imediatamente da base do
governo do PT em Brasília. Não queremos sangrar por quatro anos ao lado deles, até
porque as figuras conhecidas estão envolvidas no petrolão, que é o maior escândalo
de corrupção de toda a história. Os membros desse partido e vários membros do PT
estão envolvidos nisso, até o cérebro da campanha da presidente Dilma Rousseff,
João Vaccari Neto, que foi denunciado e é réu na Operação Lava Jato.

O deputado João Leite (em aparte) – V. Exa. nos provoca com esse discurso muito
forte a fazer talvez a mesma pergunta que o senador Paim está fazendo: qual é o
discurso  do  PT?  Qual  é  o  discurso  de  um  partido  que  nasce  para  ser  dos
trabalhadores, mas que, daqui a seis dias, colocará 79 mil deles nas ruas? Ontem
aguardavam que o Supremo julgasse os embargos de Minas Gerais. É claro que isso
não ocorreu, pois estão empurrando com a barriga a questão desses trabalhadores.
Qual é o discurso de um partido que corta recursos dos bombeiros? O Sr. Helvécio
deu  fama aos  bombeiros  em  Belo  Horizonte  e  em  Minas  Gerais.  Ele  deve  estar
brincando, não é?

O deputado Sargento  Rodrigues  – Ele  só não respondeu por  que falta  cloro  e
gasolina para os bombeiros. Ele disse ser padrinho dos bombeiros. Deputado João
Leite, imagine se não fosse.

O deputado João Leite (em aparte) – Lembro-me da minha infância às margens do
Rio  Pará,  na  casa  do  meu  avô.  A cidade  de  Pitangui  e  de  Conceição  do  Pará
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esperavam  a  chegada  dos  bombeiros  para  o  salvamento  de  pessoas  que  se
afogavam.  Na  época  eu  era  criança.  Vejo  os  bombeiros  nas  estradas
desencarcerando e salvando pessoas. Isso é uma indignidade.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Falta  gasolina  para  o  desencarcerador,
equipamento usado pelos bombeiros para retirar as vítimas das ferragens. Ele serve
para cortar as ferragens e arredar a lataria de um lado e de outro. Esse equipamento
é o desencarcerador. O oficial CPU, que é o coordenador da unidade do Corpo de
Bombeiros, tem de tirar dinheiro do próprio bolso, pois o Sr. Helvécio Magalhães, o
Sr. José Afonso Bicalho e o governador Fernando Pimentel não estão repassando o
dinheiro da taxa de incêndio, que é verba carimbada. Eles estão mandando o dinheiro
para o caixa único e deixando os bombeiros sem a taxa de incêndio.

O deputado João Leite (em aparte) – Repito, senador Paim, qual é o discurso do PT
para mandar 79 mil pessoas para as ruas? Qual é o discurso do PT para cortar a
gasolina dos bombeiros, do desencarcerador que salva a vida das pessoas presas
em ferragens, vítimas de acidentes em nossas estradas e ruas. Qual é o discurso
desse partido?

Depois veio a decisão de hoje. Deputado Sargento Rodrigues, no Tribunal Regional
Federal de Brasília, os desembargadores decidiram que a Caixa Econômica Federal
tem de pagar R$400.000,00 de indenização ao caseiro Francenildo. Ele era o caseiro
da  casa  das  festas  do  PT  em  Brasília,  onde  se  reuniam  o  Palocci,  aquela
companheirada toda e a Jeany Mary Corner, que trazia as mulheres de programa
para a reunião  dos petistas.  O Francenildo  contou tudo.  O que fez o ministro  da
Fazenda do governo Lula? Ele rasgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
rasgou a Constituição e quebrou o sigilo bancário de um caseiro. O que descobriram?
Por isso os direitos humanos são tão duros nessas questões. E isso é importante.
Sigilo é sigilo, e residência é residência. O que descobriram? Descobriram que havia
R$30.000,00 na conta do caseiro Francenildo. Qual foi o pensamento deles? Foi o
PSDB, foram os tucanos.

Eles só pensam nos tucanos, só pensam em Aécio Neves. “Aécio Neves deve ter
pegado esse dinheiro e  deu dinheiro  para  o Francenildo falar  mal  do Palocci.  Já
temos a nossa salvação.” Foi lá o presidente da Caixa e quebrou o sigilo do caseiro,



229
____________________________________________________________________________

um trabalhador braçal, que, aliás, o Partido dos Trabalhadores deveria representar,
mas não representa, quem representa hoje é o deputado Sargento Rodrigues, do
PDT, do partido do nosso Brizola. Aí, descobriram que o pai dele, empresário, dono
de empresas de ônibus em Teresina, no Piauí, o rejeitava e mandou aquele dinheiro
para Francenildo e, agora, a Caixa Econômica Federal tem que pagar R$400.000,00
para o caseiro Francenildo. Qual é o discurso do PT, um PT que vira as costas para
os bombeiros? Ao virar as costas para os bombeiros, está virando as costas para a
população. Vira as costas para os 79 mil trabalhadores e quebra o sigilo bancário de
um caseiro. O PT é um espanto.

O deputado Sargento Rodrigues – Continuando, deputado João Leite, V. Exa. traz
uma notícia importante para que o brasileiro fique mais atento, mas a condenação sai
de uma autarquia federal. Novamente, o dinheiro vai sair do bolso do contribuinte,
porque a  Caixa  Econômica Federal  é  uma autarquia  federal,  do  governo federal.
Então, quem vai pagar pelo erro do Sr. Palocci é o contribuinte. Agora, o engraçado é
que na matéria do Jornal O Globo, datada de ontem, consta o seguinte: “Brasília – Na
esteira de Marta Suplicy, do PT de São Paulo, outro senador petista, Paulo Paim, do
Rio Grande do Sul, está ameaçando deixar o partido. Paim se reuniu segunda-feira,
em São Paulo, com o ex-presidente Lula e disse que não tem condições de votar as
Medidas Provisórias nºs 664 e 665, do ajuste fiscal, que restringem a concessão de
benefícios trabalhistas. Ouviu de Lula que não deve trair a sua consciência”. Será que
o Lula não poderia dar um conselho para a presidente Dilma Rousseff, já que ele
disse ao Paim: “Não traia a sua consciência, não vote contra”? Mas não é o mesmo
Lula, do mesmo Partido dos Trabalhadores? Então, está dizendo à presidente Dilma
Rousseff:  “Olha,  você  está  fazendo  uma  asneira”.  Como  é  comum,  não  é?  A
presidente tem feito asneiras e mais asneiras, uma atrás da outra não só com os
trabalhadores,  mas também com as famílias  mais  humildes.  Uma matéria recente
sobre o acidente com professores na BR-381, em Minas Gerais,  publicada no dia
17/3/2015,  informa  o  seguinte:  “Um  acidente  deixou  três  mortos  na  noite  dessa
segunda-feira  na  BR-381,  em  Periquito,  Leste  de  Minas.  Segundo  a  Polícia
Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um Fiat Siena, que se envolveu em um
acidente de colisão  lateral  com um caminhão no Km 183 da rodovia.  Segundo o
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Corpo  de  Bombeiros,  o  caminhão  teria  batido  no  carro,  que  capotou  devido  ao
impacto e ficou destruído. As vítimas ficaram presas às ferragens e foi necessário
cortar parte da lataria do Siena para retirar os corpos”. Esses professores são vítimas
da BR-381. Não é preciso dizer, Doutor Wilson Batista – V. Exa. que é médico e está
acostumado a deparar com situações como essa –, que há mais de 12 anos há uma
promessa de duplicação da BR-381, deputado Wander Borges. Por quê? Porque o
governo  federal  enrolou  e  não  a  cumpriu.  Porque  a  presidente  Dilma  Rousseff
colocou as máquinas na BR-381 para mostrar que realmente ia fazer. Mais vítimas do
abandono do governo federal do PT em relação à BR-381. Isso acontece em todas as
áreas.

O que me espanta – peço ao diretor Eduardo Moreira que providencie um exemplar
da Constituição da República –, o que mais me impressiona é que a presidente Dilma
Rousseff, numa incompetência absoluta, disse em sua campanha, no ano passado,
que  iria  tratar  da  segurança  pública  com  absoluta  prioridade.  Esqueceram  de
assessorar  a  presidente.  Ela  teve  o  disparate,  a  cara  de  pau,  deputado  Wander
Borges,  de ir  aos  programas  eleitorais,  no  ano passado,  deputado Doutor  Wilson
Batista, e dizer que o governo federal não poderia fazer nada quanto à segurança
pública, que era necessário enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda
à  Constituição,  para  que  fosse  alterada  a  Constituição  da  República,  porque
segurança pública é dever do Estado.

Quanta incompetência dessa mulher! Faltou um assessor dizer ao seu ouvido que
ela deveria ler com atenção o art. 144 da Constituição da República. O que diz o art.
144? Aquela presidente mentiu para a população brasileira sobre vários aspectos,
sobre diversas áreas do serviço público, prestando, assim, um desserviço à Nação.
Ela disse que a União não poderia atuar em segurança pública, porque segurança
pública é dever do Estado.

Vamos  fazer  uma  leitura  atenta,  deputada  Rosângela  Reis,  do  art.  144  da
Constituição  Federal.  Veja  o  que  diz  o  art.  144:  “A segurança  pública,  dever  do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,  através  dos  seguintes
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órgãos: I – polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis; V – polícias militares e corpos de bombeiros militares”.

Alguém  não  assessorou  corretamente  a  presidente  da  República.  Alguém  foi
incompetente, e ela, no auge de sua incompetência, disse que tinha de enviar uma
proposta  de  emenda  à  Constituição,  deputado  Wander  Borges,  ao  Congresso
Nacional, para que a União pudesse atuar em segurança pública. Vou trazer aqui um
exemplo  prático  não  da  incompetência,  mas  da  omissão  criminosa,  deputada
Rosângela Reis. V. Exa. realiza um trabalho sério no Vale do Aço e sabe o quanto a
droga está prejudicando as famílias na sua região. Todos sabemos.  Entre os 853
municípios mineiros, deputado Carlos Pimenta, não há um sequer em que a droga
não esteja arrebentando as famílias, principalmente o crack.

Vejam a incompetência dessa senhora chamada de presidente da República. Vou
ler  aqui  uma  reportagem  veiculada  pelo  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo:  “Polícia
apreende 13,5 toneladas de dinamite em Guarulhos”. A matéria diz o seguinte: “São
Paulo – A Polícia Civil apreendeu na noite desta terça-feira, 17, uma carga de 13,5
toneladas  de  dinamite  que  estava  desaparecida  há  quatro  dias.  Os  explosivos
estavam em um caminhão estacionado em um terreno de Guarulhos, na Grande São
Paulo,  próximo  ao  limite  com  o  Município  de  Itaquaquecetuba.  Integrantes  do
Departamento Estadual de Investigações Criminais – Deic – recuperaram a carga de
13,5  toneladas  de dinamite.  O  explosivo  havia  sido  retirado de um caminhão  na
madrugada de sexta-feira, 13, em Guarulhos. O motorista foi preso por participar do
crime.  Centenas  de  policiais  do  Deic  ficaram  em  trabalho  permanente  até  a
localização do material na tarde desta terça-feira, também em Guarulhos”. A matéria
traz a origem da dinamite: passou pelas fronteiras, deputada Rosângela Reis, passou
pelo Paraguai. Então, pelas fronteiras passam explosivos. Explodir caixas eletrônicos
no País virou uma febre, colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Além
disso, passam livremente drogas e armamentos.

Continuarei fazendo uma leitura atenta do art. 144 da Constituição da República,
deputada Rosângela Reis: “Art. 144 – § 1º – A Polícia Federal, instituída por lei como
órgão permanente, organizado e mantido pela União” – alguém deveria dizer a ela
que a Polícia Federal é órgão da União, ou seja, do governo federal – “e estruturado
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em carreira, destina-se a: I – apurar infrações penais contra a ordem política e social;
II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando
e o descaminho”.

A assessoria da presidente Dilma Rousseff foi de grande incompetência, quando ela
foi  à  rede  de  televisão,  durante  a  campanha,  dizer  que,  para  a  União  atuar  em
segurança  pública,  seria  preciso  enviar  uma  PEC  para  o  Congresso  Nacional.
Esqueceram de fazer uma atenta leitura do art. 144.

Se hoje temos os índices de criminalidade e violência impactando todas as cidades
brasileiras,  isso  é porque o  governo federal  é  omisso.  É uma omissão criminosa
sucatear a Polícia Federal. Aí vão dizer que o deputado está falando isso porque está
batendo na Dilma Rousseff. Não, quem falou isso foi o agente federal Rodrigo Porto,
presidente  do  Sinpef  em  Minas  Gerais.  Sucatearam,  não  há  efetivo,  não  há
equipamento. Sucatearam a Polícia Federal. A defasagem é da ordem de mais de 10
mil  integrantes,  entre  agentes,  escrivães,  papiloscopistas  e  delegados  da  Polícia
Federal.  Talvez  seja  por  isso,  deputado  Dilzon  Melo,  que  a  Polícia  Federal  se
empenhou tanto em sua área de inteligência para descobrir o petrolão, ou seja, é a
resposta. Vamos dar a resposta a esse governo que deseja acabar com a Polícia
Federal. Dilma Rousseff não sabe até hoje que segurança pública se faz com órgão
da União.

Em Itamonte, recentemente, deputado Dilzon Melo, houve um embate com a Polícia
Civil paulista, com a Polícia Civil mineira e com a apoio da Polícia Militar mineira.
Nove criminosos foram mortos  em confronto.  Após a ocorrência,  foram verificar  o
armamento. Fuzil AK-47, fuzil Galil 762, fuzil calibre 556. São armamentos pesados,
Doutor  Wilson.  De  onde  veio  esse  armamento?  Não  veio  de  nenhuma  cidade
brasileira,  mas do exterior.  São armas  de raio laser,  americanas,  russas,  e todas
passam pela fronteira. Pergunto se a União não tem responsabilidade alguma. Se
qualquer um dos senhores fizer uma pesquisa isenta, detalhada, das penitenciárias
mineiras  para certificar-se de quantos estão presos ou condenados por  tráfico de
drogas, acharemos um percentual de aproximadamente 20%. Acharemos outros dois
percentuais iguais, mais 40%, de presos que cometeram o crime em nome do tráfico
de  drogas,  que  gravitam  em  torno  do  tráfico.  Veículos  são  furtados,  roubados  e
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trocados na fronteira por 1kg ou 2kg de pasta básica de cocaína. Vamos ter o crime
de formação de quadrilha em nome do tráfico; estelionato, furtos, arrombamentos a
residências para roubar objetos pequenos e valiosos e trocar por droga no ponto de
tráfico.  Teremos  um  roubo  à  mão  armada  a  transeunte  ou  estabelecimentos
comerciais,  apelidados  de  assalto,  para  financiar  o  tráfico  de  drogas.  Deputada
Rosângela Reis, há pelo menos 15 delitos sendo praticados todos os dias, no País,
gravitando em torno do tráfico de drogas, tragados pelo tráfico de drogas.

Por  isso, deputado Dilzon Melo,  podemos tecer  algumas considerações.  Fiz um
estudo para proferir uma palestra em Passos, destinada aos estudantes de cursos de
serviço social e direito. Analisei detalhadamente muitos dados sobre o impacto social
do tráfico de drogas. Temos uma população carcerária.  E quem paga a conta? O
Estado. Eu disse várias vezes, da tribuna, para os deputados do PT que eles veriam
que o governo Fernando Pimentel não aguentaria fazer segurança pública sozinho,
sem que a União mostrasse sua cara. Eu falei do explosivo, do armamento, da droga.
Nenhuma das polícias estaduais, deputado Dilzon Melo, tem condições de atuar na
fronteira, pois não tem competência.

A competência originária para reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes é da Polícia
Federal. S. Exas. talvez não sejam do ramo, não têm muito contato com essa área.
As  polícias  estaduais  atuam  por  convênios.  Competência  originária  é  da  Polícia
Federal.  E  a  D.  Dilma  Rousseff  diz  que  tem  de  enviar  proposta  de  emenda  à
Constituição ao Congresso Nacional.

Ainda  não  falei  sobre  as  funções  da  Polícia  Rodoviária  Federal.  Deputada
Rosângela Reis, a Polícia Rodoviária Federal, que corta Ipatinga, onde V. Exa. tem
atuação, está sucateada, entregue às baratas, há muito tempo. E ela é fundamental
para  combater  esses  crimes  nas  rodovias  federais.  Será  que  a  presidência  da
República,  será  que  a  União  não  tem  competência?  Isso  vai  impactar  aqui.  O
governador  Fernando  Pimentel  vai  sentir  na  pele  que  não  há  como avançar  em
segurança pública, neste ou em qualquer outro estado, sem que a União venha a
dizer e a responder pela parte que lhe é cabível.

Ilustre deputado Gustavo Corrêa, fique tranquilo, vamos votar a matéria. Mas não
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podemos deixar de fazer encaminhamento. O nosso líder Gustavo Valadares disse
que eu teria 30 minutos, e falei durante 27. Está na hora de encerrar.

Deputado Durval Ângelo, V. Exa. vai entender que, quanto à segurança pública, vou
continuar com a minha posição de especialista na matéria. O governador Fernando
Pimentel vai sofrer na pele a omissão do governo federal, seja com os presídios ou
com o número de policiais civis e militares destinados a combater o tráfico. Poderia
atuar em outras áreas de segurança pública do nosso Estado. Ele vai sentir isso na
pele.

A posição ideológica do PT trabalha na linha do direito penal mínimo. Estudamos
isso na academia de direito. Pelo PT, do ponto de vista ideológico, não se prende
ninguém, ninguém vai para a cadeia. É a linha do direito penal mínimo. Isso faz com
que  o  governo  federal  aprove  matéria  afrouxando  o  direito  penal,  na  contramão,
deputado Dilzon, como é o caso da Lei nº 12.403/2011, cujo projeto é de autoria da
presidente Dilma Rousseff, e o relator é o deputado federal José Eduardo Cardozo,
hoje ministro da Justiça. Peguem os dados estatísticos do Sudeste. O secretário José
Mariano Beltrame vive falando à imprensa que essa lei arrebentou as forças policiais.

Portanto o PT em Minas vai entender que, se o governo federal, a presidente Dilma
Rousseff, mentirosa, não mostrar a cara à segurança pública, os estados brasileiros
não vão aguentar. Falo com muito pesar aos cidadãos que estão nos ouvindo que a
tendência é piorar, se continuar essa toada, essa ladainha da mentirosa presidente
Dilma Rousseff. Presidente, muito obrigado.

O  presidente  –  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  verifica,  de  plano,  que  já  se  configurou  o  quórum  necessário  para
votação.

Votação,  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 de 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
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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.  Com a
palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa*  –  Bom  dia  a  todos  os  senhores  e  senhoras
parlamentares. Cumprimento todos os telespectadores da TV Assembleia e todo o
público presente nas galerias desta Casa.

Subo a esta tribuna, nobres pares, para encaminhar a votação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, do governador do Estado, àquela época, governador
Alberto  Pinto  Coelho,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental – PPAG 2012-2015 –, para o exercício de 2015.

Quero,  de  início,  dizer  que  o  Bloco  Verdade  e  Coerência,  deputado  Bonifácio
Mourão, votará favoravelmente ao referido projeto, mantendo, sobretudo, aquela linha
que,  durante  3  dias,  os  parlamentares  que  me  antecederam  mantiveram.  Assim,
votaremos também favoravelmente ao projeto de lei posterior, ao Projeto de Lei nº
5.497/2014, do governador do Estado, àquela época também Alberto Pinto Coelho.
Faremos  destaque,  já  antecipando  a  posição  do  bloco,  rejeitando  o  artigo
apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, segundo o
relator,  em função dos  problemas econômicos que  o  país  enfrenta,  adequando o
orçamento à nova realidade. Não poderíamos ser incoerentes. Se vamos aprovar o
PPAG da forma como veio para cá, deveríamos, todos os parlamentares que aqui se
encontram,  da  mesma  forma,  votar  também  o  orçamento.  Por  que  afirmo  isso?
Porque são duas coisas que caminham quase juntas, são quase irmãs siameses. São
ações  que  serão  implementadas  no  Estado  nos  próximos  anos.  Para  que  essas
ações  possam ser  implementadas,  temos  de ter  o orçamento;  prova disso  é  que
votaremos as duas matérias quase que em conjunto.

Chamo a atenção dos senhores e das senhoras para algo que volto a dizer: tem
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sido constante nos últimos meses e, sobretudo, nos últimos anos a incoerência do
partido do governador. Para aqueles que não o conhecem ainda, gente, é o Fernando
de Dilma.

Tenho a certeza de que o governador Fernando Damata Pimentel, figura por quem
tenho o maior respeito, sabe dos motivos que me levam a chamá-lo dessa forma, até
porque ele foi  ministro da presidente da República durante alguns anos, militaram
juntos na juventude, foi o seu candidato a governador e foi eleito pelos mineiros. Faz
parte do mesmo partido da presidente da República, que vem atingindo índices de
aprovação como nunca vistos na história.

Chamo a atenção dos senhores e das senhoras, dizendo-lhes que, por um lado, o
governador e os secretários de Estado vão aos órgãos de imprensa e vêm a esta
Casa afirmando que o Estado enfrenta uma tremenda dificuldade financeira, que há
déficit,  que as contas não fecham e que o Estado há tempos vem maquiando os
números apresentados à população. Mas quero, deputado Durval Ângelo, discordar
completamente  do  que  aqui  vem  sendo  dito  pelas  pessoas  que  elenquei.  Minas
Gerais sempre se pautou, nos últimos 12 anos, pelo zelo com a coisa pública, iniciado
no  governo  Aécio  Neves,  que  implementou,  tão  logo  assumiu,  um  corte  nas
secretarias de Estado, coisa que não ocorre no atual governo, que aumenta o número
de cargos para alocar seus companheiros políticos e candidatos derrotados ou para
atrair, de alguma forma, partidos políticos, trocando cargos por apoio.

O governador Aécio, àquela época, reduziu seu próprio salário, assim como o dos
secretários  de  Estado.  O atual  governo quer  fazer  exatamente o contrário,  que é
aumentar  o  salário  do  governador,  dos  secretários  e  conceder  bonificações  aos
cargos de confiança. A situação, que ora apoia o atual governo, por anos e anos
subia a esta tribuna, solicitando reajustes  salariais  para as professoras e para as
classes mais necessitadas, mas agora diz não ter os recursos necessários para tanto.
Aqui demonstro, mais uma vez, a incoerência deste governo, sobretudo quando vejo
inúmeras  obras  paralisadas  em  razão  da  irresponsabilidade  daqueles  que  não
permitiram  que  os  deputados  votassem  o  PPAG e  o  orçamento  no  final  do  ano
passado.  E  todos  os  mineiros  estão  sendo  prejudicados.  As  obras  encontram-se
paradas em função da não aprovação do orçamento e do PPAG no ano passado.



237
____________________________________________________________________________

Espero que os deputados que aqui se encontram mantenham a coerência, votando
no orçamento e no PPAG da forma como aqui chegaram, à época aprovados pela
Comissão de Fiscalização Financeira, sob a gestão do ex-deputado desta Casa, Zé
Maia, que hoje se encontra na Prefeitura de Belo Horizonte. Que possamos, nesta
manhã e  na  tarde  de hoje,  votar  esses dois  projetos  que interessam a todos  os
mineiros. A população está cansada de ver o Estado parado, um estado omisso, e ter
que ouvir do atual governador, o Fernando da Dilma, que nada pode fazer porque a
Assembleia não aprovou o PPAG e o orçamento. Aqueles que aqui estão sabem que
isso não foi feito porque alguns parlamentares foram orientados a obstruir a pauta e
não permitir  que os projetos  fossem votados no final  do  ano passado,  coisa  que
nunca vi acontecer nos 12 anos em que aqui estou. E, pior, ainda ter de ouvir de
determinados parlamentares e secretários de Estado que eles não votaram porque os
números não eram reais.

O governo do Estado se utilizou dos mesmos números de que o governo federal se
utilizou para a elaboração do seu orçamento. Se naquele momento a presidenta da
República e sua equipe econômica, deputado Lafayette de Andrada, imaginavam que
o PIB do País teria um crescimento de 3%, hoje, infelizmente, percebe-se que ele vai
crescer negativamente, se assim podemos dizer. Naquela época, as taxas de juros
eram bem menores do que a que a atual equipe econômica imagina que teremos
nesses próximos anos. E sabem por que isso ocorre, senhoras e senhores? Porque a
presidenta  da  República  iludiu  os  brasileiros  durante  anos  e,  na  sua  ânsia  de
permanecer no poder por mais quatro anos, mentiu também durante todo o processo
eleitoral,  não  disse  claramente  aos  brasileiros  que  ações  iria  implementar.  Prova
disso é que hoje, como disse anteriormente, os índices de aprovação da presidenta
da República, deputado Gustavo Valadares, são menores. A aprovação da presidenta
da República atualmente é menor do que quando todos os brasileiros se mobilizaram,
cobraram do Congresso Nacional e colocaram para fora da Presidência da República,
através do  impeachment,  o ex-presidente Fernando Collor.  Ora, deputado Rogério
Correia, se a aprovação da presidenta está nesse nível, não são apenas os eleitores
que quase deram a vitória ao senador Aécio Neves que estão insatisfeitos. Tenho
certeza de que muitos que acreditaram nas promessas de campanha da presidenta
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Dilma hoje não votariam nela. Peço, então, a cada um dos senhores e senhoras que
votem com coerência e, sobretudo, com vontade de ver Minas Gerais crescer. Votem
favoravelmente aos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Lafayette de
Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.
Deputadas,  telespectadores  da  TV  Assembleia  que  nos  acompanham.  Estamos
votando nesta manhã duas peças importantíssimas para o Estado de Minas Gerais,
sobretudo, obviamente, para o governo de Minas: o PPAG, o projeto de lei plurianual
de ações governamentais, e o orçamento, que, é claro, tem de estar conectado ao
plano plurianual. O PPAG é uma projeção para os próximos quatro anos.

Sr.  Presidente  e  Srs.  deputados,  o  PPAG  é  o  programa  que  norteia  o
desenvolvimento de Minas. O PT, o PMDB e os demais partidos da base, que ficaram
criticando aqui o orçamento encaminhado no ano passado, que obstruíram a votação
do orçamento no final do ano passado, não mexeram nem uma vírgula no PPAG.
Quer  dizer,  concordaram  ipsis  litteris com todo o planejamento feito  pelo governo
anterior, deram um atestado de que o governo anterior estava correto, estava com a
razão. O PPAG é que norteia o desenvolvimento. O PPAG é que norteia as ações
orçamentárias. E eles não mexeram nada, deputado João Leite, nem uma vírgula,
porque verificaram que o PPAG, que é o planejamento, está correto, está coerente, é
assim que Minas deve crescer. Deram o certificado de que o governo passado tinha
razão.  Deram  o  certificado  de  que  o  governo  passado  tinha  excelência  em
planejamento, que sabia para onde queria ir, que sabia para onde estava caminhando
e que fez um orçamento baseado no PPAG, no qual eles não mexeram nem uma
vírgula,  deputado  João  Leite  e  deputado  Durval  Ângelo,  líder  do  governo,  aqui
presente.

Isso para nós é motivo de grande orgulho e de grande honra, porque o PT, o PMDB
e  o  governo  atual  atestaram  que  o  governo  passado  tinha  excelência  em
planejamento.  Eles  obstruíram o orçamento  do  ano passado,  não deixaram votar,
criaram uma grande celeuma falando que a arrecadação era uma e a despesa era
outra. Pois bem, trarei algumas informações importantes para a população.
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No ano passado, quando o orçamento foi encaminhado à Assembleia Legislativa, e
obviamente  o  orçamento  tem  que  estar  conectado  com  o  PPAG,  que  é  o  Plano
Plurianual, em setembro e no final do mês de agosto, o ministro Mantega declarou
pela Empresa Brasileira de Comunicação, órgão oficial do governo federal, que em
2015 o PIB cresceria 3%. Essa era a previsão oficial  do governo federal.  E disse
também  que  estava  prevista  para  2015  uma inflação  de  5%.  Isso  aconteceu  no
finalzinho  de  agosto,  antes  das  eleições,  com  a  Dilma  mentindo  e  o  ministro
mentindo.  Todos  enganando  a  população,  enganando  o  mercado.  O  deputado
Sargento  Rodrigues  está  dizendo  aqui  que  a  Dilma  não  mente.  Eles  mentiram
deslavadamente,  maquiando  número,  e  não  deixaram  que  fosse  divulgado  o
balancete da Petrobras.

Passada a eleição, quando a verdade veio à tona, quando a Petrobras já estava
arrebentada, quando o preço da gasolina e o preço da luz já haviam subido, o próprio
Banco Central, em primeiro de dezembro, prevê que o PIB terá um crescimento de
0,7%, quando Mantega havia dito que o crescimento seria de 3%. Mas em dezembro
o Banco Central desmente Mantega, tira a pele de cordeiro e mostra o lobo, dizendo
que o PIB do Brasil será de apenas 0,7%. No mês de março o Banco Central vem a
público e anuncia que o crescimento do PIB será de apenas 0,5% e que a inflação já
está em 7,7%. E agora, nesta semana, o Banco Central, em seu boletim, anuncia que
teremos queda de 0,7% do PIB. Ou seja, não haverá crescimento, e sim decréscimo,
e a inflação irá para 8,12%. Esse é o quadro,  essa é a conjuntura  que estamos
vivendo.  E  aí,  o  governo  de  Minas,  como  uma  barata  tonta,  porque  ninguém
consegue acompanhar tanto desgoverno, depois de ter feito uma grande hecatombe
em cima do orçamento, resolve não mexer em nada, fazer apenas algumas correções
contábeis  e  ignorar  por  completo  a  crise  econômica  que o  país  está  vivendo.  O
governo fez pequenos ajustes contábeis e não levou em consideração o decréscimo
da economia,  que o próprio Banco Central  admite.  Qual  é o resultado disso? Os
senhores vão ver nos meses de junho e julho.

O governo  do  Estado,  atropelando  a  Constituição  e  as  leis,  resolveu  refazer  o
orçamento.  Não  conseguiu  refazê-lo,  fez  pequenos  ajustes  contábeis  e
desconsiderou por completo a crise, ignorou a crise econômica pela qual o Brasil está
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passando.  Resultado:  está  com  o  mesmo  orçamento  que  foi  encaminhado  em
setembro,  quando  o  ministro  Mantega  anunciava  um  crescimento  de  3%  e  uma
inflação de 5%, estando hoje a inflação em 8% e sendo a previsão de decréscimo no
PIB  de  quase  0,8%.  E  estamos  votando  um  orçamento  baseado  nos  mesmos
números daquela ocasião em que o ministro Mantega, antigo ministro da Fazenda,
dizia que 2015 seria um ano de crescimento.

Será que o governo de Minas está cego? Fizeram uma grande celeuma em cima do
orçamento. Fizeram uma grande confusão. Anunciaram que não teriam dinheiro para
pagar aos servidores no dia 1º janeiro, mas os salários foram pagos, e havia dinheiro
para fazer isso com folga. Anunciaram que não concordavam com o orçamento, mas,
quando o  estudaram, verificaram que ele  era perfeitamente  compatível.  Tinham a
chance  de  ouro  de  corrigir  o  orçamento,  com  base  na  economia  nacional,  no
momento e na conjuntura atual, mas não o fizeram, apenas fizeram ajustes contábeis.
Qual será o resultado? Aguardem a previsão do futurólogo Lafayette de Andrada. Não
precisa ter  nenhuma bola de cristal,  não precisa jogar  os búzios nem o tarô, não
precisa descer nenhuma entidade espiritual para afirmar o que vou dizer aqui, agora:
em junho, o governo de Minas estará deficitário. Em junho, o governo de Minas já não
dará  conta  de  fazer  o  pagamento,  porque teve  a  chance de ouro  de  reformar  o
orçamento, levando em consideração o momento atual que estamos vivendo, mas
não o fez.

Quero dizer  aqui,  deputado Bonifácio Mourão,  que o  governo do PT,  em Minas
Gerais, nos deu pelo menos a grata satisfação de um certificado de qualidade, já que
não  mexeram  uma  vírgula  sequer  no  PPAG,  que  é  o  plano  que  norteia  o
desenvolvimento, o plano plurianual, o plano que deve nortear os orçamentos. Ou
seja, concordaram, deram o certificado de que Minas, no governo anterior, era um
Estado que planejava, que olhava para a frente, que sabia o caminho que ia trilhar,
diferentemente desse governo, que está correndo atrás do próprio rabo e não sabe o
que faz. Votaremos favoravelmente ao PPAG, seguindo a orientação do nosso líder,
deputado Gustavo Corrêa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

– Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –
Bonifácio  Mourão  –  Cabo Júlio  –  Carlos  Pimenta  –  Cássio  Soares  –  Celinho  do
Sinttrocel – Celise Laviola – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas
Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo –
Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar – Felipe Attiê –
Fred Costa – Geisa Teixeira – Gil  Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco –
Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro
– Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – Lafayette de Andrada –
Leandro Genaro – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos – Mário
Henrique Caixa – Noraldino Júnior – Nozinho – Ricardo Faria – Roberto Andrade –
Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Sargento  Rodrigues  –  Thiago Cota  –  Tiago
Ulisses – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O deputado Braulio Braz – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  60  deputados.  Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas e subemendas. Em votação, as
emendas e subemendas com parecer pela aprovação.

– Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –
Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –
Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro
– Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire  –  Doutor  Wilson Batista  –  Duarte  Bechir  –
Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar
– Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon
Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco –
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Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – Lafayette
de  Andrada  –  Leandro  Genaro  –  Leonídio  Bouças  –  Marcio  Santiago  –  Marília
Campos – Mário Henrique Caixa – Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho –
Paulo Lamac – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis
–  Sargento  Rodrigues  –  Thiago  Cota  –  Tiago  Ulisses  –  Tony Carlos  –  Vanderlei
Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  62  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão
aprovadas  as  emendas  e  subemendas  com  parecer  pela  aprovação.  Com  a
aprovação da Emenda nº 52, fica prejudicada a Emenda nº 1. Com a aprovação das
Subemendas nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 2, 26, 31, 39, 41, 46, 55, 59 e
60. Em votação, as Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83.

– Registra “sim”:
João Leite.
– Registram “não”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antônio  Carlos  Arantes  –

Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão
– Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do
Sinttrocel – Celise Laviola – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas
Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo –
Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar – Felipe Attiê –
Fred Costa – Geisa Teixeira – Gil  Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco –
Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro
– Isauro Calais – Ivair  Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Lafayette de
Andrada – Leandro Genaro – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos –
Mário  Henrique Caixa  – Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho –  Paulo
Lamac – Ricardo Faria – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues –
Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votou  “sim”  1  deputado.  Votaram  “não”  61  deputados.  Estão
rejeitadas as Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei nº 5.496/2014 com as Emendas nºs 32, 33, 36 a 38, 40, 42 a
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45, 47 a 54, 56 a 58, 61 a 82 e 84 a 144 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31,
39, 41, 46, 55, 59 e 60. À Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  hora  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, 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  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.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita a votação
destacada  das  Emendas  nºs  235,  238,  239,  241  e  242.  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 Carlos Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* – Sr.  Presidente, Srs. Deputados, Sras. deputadas,
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imprensa, galeria acho que dentro de alguns minutos estaremos pondo um ponto final
nessa novela que se arrasta desde o ano passado. Não sei se os colegas deputados
receberam, assim como eu, inúmeros e-mails e solicitações de prefeitos, vereadores
e entidades sociais pedindo, e até mesmo fazendo um apelo, para que eu, deputado
Carlos Pimenta, pudesse votar o orçamento colocando diretrizes para a liberação de
recursos. Fica difícil explicar que a culpa não é do Parlamento, ou pelo menos parte
da culpa. A culpa partiu do governo recém-eleito que não deixou que o orçamento
pudesse ser votado no ano passado e nem mesmo neste ano, em janeiro, quando o
governo  já  havia  assumido,  mas  a  nova  Assembleia  Legislativa  ainda  não  havia
tomado posse.

Queria trazer o meu recado às senhoras e aos senhores prefeitos, bem como às
centenas de vereadores: o Parlamento vai votar o orçamento do ano passado, com
três meses de atraso. A partir de agora, o endereço para a cobrança das ações de
investimento, liberação de emendas e de convênios assinados passa a ser a Cidade
Administrativa, porque a situação realmente está muito difícil.

Tínhamos  feito  um  levantamento  acerca  de  algumas  emendas  que  foram
apresentadas  por  parlamentares.  Todas  essas  emendas  tomaram  bomba  na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e na comissão específica para
examiná-las.  Está  aqui  o  deputado Wander  Borges,  que apresentou 11 emendas
importantes.  Gostaria  de  lê-las,  mas  não  terei  tempo  porque  tenho  apenas  10
minutos, mas as emendas não encontraram respaldo.

Houve as emendas do deputado Gil Pereira. Não sei se a grande maioria sabe, mas
estamos vivendo, deputado Dirceu Ribeiro, a maior seca da história do Brasil e, de
maneira especial,  do Norte de Minas. Uma das emendas do deputado Gil  Pereira
prevê a elaboração de um plano de atendimento emergencial para a perfuração de
poços artesianos, mas essas emendas também não passaram. Houve emendas do
meu padrinho Agostinho Patrus e de vários parlamentares.

Até entendemos que o governo teria de ter liberdade e flexibilidade para fazer com
que o Estado ande. Espero que, ao não acatar as nossas emendas, o governo tenha
uma proposta substitutiva e possa atender às necessidades do nosso estado, que é o
2º do País, mas há uma emenda aqui que me trouxe muita preocupação. Ela vem ao
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encontro da aspiração de todas as regiões do Estado. No orçamento, a Ação nº 1.110
previa  a  construção  daquelas  estradas,  meu  caro  Roberto,  ligando  regiões,
municípios. O governo do passado, o governo do PSDB, que muitos aqui apoiaram,
deu  o  nome  de  Caminhos  de  Minas.  O  orçamento  original,  encaminhado  pelo
governador,  previa  aplicações  de  R$938.000.000,00.  Com  esse  remanejamento
orçamentário,  o  projeto  que  foi  encaminhado  está  prevendo  apenas
R$318.000.000,00, descontando-se R$88.000.000,00 que ficaram como empenho de
restos  a  pagar  do  ano  passado.  Ou  seja,  vamos  ter  apenas  duzentos  e  poucos
milhões para investir nesse projeto estruturador, um projeto importante, um projeto
que vai dar mobilidade, um projeto para o qual os municípios já estavam preparados
e já tinham até anunciado que as estradas seriam construídas. Nesta semana, não há
como explicar, e não é minha obrigação fazê-lo, por que um projeto para a construção
de uma estrada no Norte de Minas, por exemplo, que ligaria duas BRs importantes, a
BR-135 e a BR-365, ligando Francisco Dumont a Jequitaí, passando no coração de
um dos projetos mais importantes de Minas Gerais, que é a construção da Barragem
de Jequitaí, tenha sido cortado por falta de recursos.

E  esses  recursos  de  duzentos  e  poucos  milhões  estão  previstos  apenas  para
preparar alguns projetos.

Não há mais como fazer apelo, pois a tesoura já cortou parte desses recursos, mas
gostaria  muito  que a  Assembleia Legislativa  entendesse a importância  de  nossas
ações, por meio de emendas parlamentares e de governo, para socorrer a população.
Não considero o Pró-Município e o Caminhos de Minas como projetos de pessoas. O
governo é um só, se sai o PSDB ou o PP – no último governo, tivemos o nosso
querido Alberto Pinto Coelho – e entra o PT, as ações devem permanecer.

Em relação às ações da saúde, temos debatido muito – e vejo o presidente da
comissão,  o  deputado  Arlen  Santiago,  o  deputado  Glaycon  Franco,  o  deputado
Ricardo Faria e o deputado Doutor Jean Freire, que nos tem acompanhado lá –, pois
esses  projetos  não podem sofrer  com a  interrupção,  não há como. Imaginem  os
hospitais de Minas Gerais sem o repasse de recursos do Pro-Hosp. Se não querem
chamar  de  Pro-Hosp,  devem  chamar  PT-Hosp  e,  se  não  querem  chamar  de
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Caminhos de Minas, podem colocar outro nome, pois não é o nome que importa, o
que importa são as ações.

Lá na Comissão de Saúde, meu caro líder do governo, deputado Durval Ângelo, em
nenhum  momento,  nenhum  deputado,  seja  da  oposição,  seja  da  situação,  tem
defendido questões ideológicas ou pessoas. Temos sido coerentes em nossas ações
e,  por  diversas vezes,  temos elogiado a postura do  ex-secretário  Fausto  Pereira,
homem inteligente e competente, mas não podemos abrir mão de defender que os
recursos  venham  para  a  saúde  pública  e  cheguem  para  dar  continuação  aos
repasses  para  nossos  hospitais;  não  podemos  deixar  de  defender  que  este
orçamento, que não é do governador A ou B, mas do povo, venha atender e priorizar
regiões importantes como a do Norte de Minas e ações de saúde pública, educação,
segurança pública e infraestrutura de nossas estradas.

Então, ao encaminhar esse projeto do nosso orçamento, do orçamento do povo de
Minas Gerais, deixo aqui a minha posição. Votaremos favoravelmente ao orçamento,
mesmo com todos os cortes, mas acredito que, no final do ano, o governo não terá
déficit, pois apenas o ICMS da energia elétrica – estamos pagando a tarifa vermelha
e pagaremos até o final do ano porque, a partir de agora, começa o período da seca –
será mais do que suficiente para cobrir qualquer déficit.

Apoiaremos e aplaudiremos qualquer ação governamental  que venha socorrer a
saúde  pública  e  o  povo  de  Minas  Gerais.  Votarei  favoravelmente,  mas  deixo  a
ressalva de que as argumentações feitas não me convenceram, pois Minas é grande,
é o 2º maior estado deste país e dará a volta por cima. Se Deus quiser, em vez de
termos um orçamento com déficit de R$7.000.000,000,00, teremos superávit. Podem
escrever, esperem para ver. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo
Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* – O deputado Caixa me pediu que tirasse uma foto
dele no Plenário. A um homem com um vozeirão desses, não tem como negar.

Presidente,  deputadas e deputados,  chegou a hora.  Sr.  Governador,  a partir  de
amanhã V. Exa. não tem mais desculpas, vai ter que começar a trabalhar. Não sei se
era essa a sua vontade ou a sua intenção, mas, depois de 90 dias de mi-mi-mi e
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chororô,  chegou  a  hora  de  V.  Exa.  começar  a  trabalhar.  No  bloco  de  oposição
Verdade e Coerência somos 22; com alguns emprestados, chegamos a 24 ou 25
deputados. Vamos votar pela aprovação do orçamento porque amanhã não queremos
ser responsabilizados, como fomos nos últimos três meses, pela inércia do Estado.
Diz que o Estado está parado porque a oposição não queria votar o orçamento, o que
sempre  foi  uma  grande  mentira.  Os  22  deputados,  chegando  aos  25  com  os
emprestados, do bloco de oposição, queríamos a votação desde o ano passado. Não
foi possível porque o PT e o PMDB não quiseram, usando do argumento de que havia
superestimativa da receita e subestimação das despesas, quer dizer, tinha receita de
mais para despesa de menos. Fizeram uma reestimativa, um rearranjo orçamentário,
e, depois de três meses de muito mi-mi-mi e chororô, chegamos ao momento da
votação.

Somos uma oposição construtiva, responsável. Não somos daqueles que pensam
que quanto pior, melhor. Não sabemos fazer esse jogo, até porque o que está em
jogo não é apenas a luta política que faz parte da vida política de grupos de situação
e de oposição, o que está em jogo, quando se vota o orçamento, é o futuro do Estado
para o próximo ano. Neste caso, com menos três meses, coisa que há muito tempo
não acontecia em Minas Gerais. Por conta de um governador que queria ficar de mi-
mi-mi e chororô por alguns meses, estamos votando o orçamento de 2015 com 1/4 do
ano já decorrido. Mas vamos em frente e assim seguiremos: a oposição mostrando as
incoerências deste governo que se diz apertado, mas que, ao invés de cortar gastos,
aumenta secretarias, subsecretarias, cargos de superintendências, de gerências, de
assessorias. Seus deputados aqui na Assembleia defenderam durante anos que o
Estado  não  pode  pegar  empréstimos  para  investimento.  Aliás,  segunda-feira,  na
comissão que debateu isso com o secretário da Fazenda e de Planejamento, ouvimos
os deputados do bloco do governo dizerem que são contrários, que não podemos
mais  pegar  empréstimos  porque  o  Estado  já  não  aguenta.  Logo  em  seguida,
perguntei aos dois secretários: os senhores não têm intenção de pegar empréstimos,
vão governar sem empréstimo? E eles reponderam que não, que iriam governar com
empréstimo. Aliás, na peça orçamentária que estamos prontos a aprovar existe uma
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previsão de empréstimo de mais de R$1.000.000.000,00 que ainda será submetido à
autorização da Assembleia.

Não quero tomar nem meus 10 minutos. Meu avô está com 94 anos e sempre diz o
seguinte: “Não mexe com quem está com fome. Deixa o povo almoçar primeiro”. Sei
que está todo o mundo morrendo de fome. Vai chegando o momento do almoço, dá
fome, e todo o mundo fica mais nervoso. Então não tomarei os 10 minutos para que
as senhoras e os senhores não fiquem mais nervosos. Mas, Sr. Governador, o recado
é para V. Exa.: acabou o mi-mi-mi e o chororô. A partir de amanhã é hora de começar
a trabalhar, coisa que eu sei que V. Exa. não é muito de querer, mas agora é hora. O
orçamento estará aprovado dentro de 1 hora e queremos que o senhor comece a
trabalhar e a cumprir suas promessas, a começar pelo ICMS da energia que o V. Exa.
disse que tem que reduzir. Tem também a questão do piso nacional dos professores.
Nossa companheira Bia tem sido brilhante na sua atuação via facebook, instagram e
tudo mais.  Então,  Sr.  Governador,  conte  com essa oposição.  Estamos lhe  dando
aquilo que V. Exa. pediu ao longo de três meses de campanha. Passe, a partir de
amanhã, a governar o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Bonifácio
Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
o meu primeiro mandato na Assembleia começou em 1987, estive fora por oito anos
como prefeito, e desde essa época não me lembro de nenhum orçamento que tivesse
sido votado no ano de seu exercício. O orçamento sempre é votado em um ano para
vigorar no ano seguinte. É o princípio da anuidade estabelecido pela Constituição
Federal de 1988 e pela Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989; todavia, no
final do ano passado, o governador Fernando Pimentel, do PT, entendeu recomendar
à sua bancada obstruir e impedir a votação do orçamento, apesar de o orçamento já
estar  pronto.  Então,  nós,  da ex-base do governo,  fizemos tudo,  tudo que nos foi
possível fazer para a votação do orçamento, mas S. Exa. o governador orientou a sua
bancada a obstruir, e não pudemos votá-lo. Quero, por meio destas palavras, mostrar
a V. Exas. e ao povo de Minas Gerais que não havia nenhuma necessidade disso.

Na verdade, o orçamento é uma peça importante de planejamento de gasto, mas
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não deixa de ser uma peça estimativa. Então, se o governador Pimentel entendia,
junto  à  sua assessoria,  que havia  superestimação  de  gastos  e  subestimação  de
despesas,  ele  ainda  poderia  se  aproveitar  do  direito  de  contingenciamento  e
suplementação orçamentária, sem ferir a Constituição Federal, ao longo do ano de
2015, para fazer o contingenciamento necessário, reduzir as despesas e buscar os
recursos por meio de empréstimos e operações de crédito. Tudo isso lhe é facultado
pela lei. Ele não precisava, em hipótese nenhuma, deixar de votar o orçamento no
ano passado. Se hoje estamos aqui nessa situação, discutindo por dias consecutivos
o orçamento,  a  culpa  é  toda dele.  Já  poderíamos estar  nos ocupando  de  outras
matérias.

Votamos a reforma administrativa na forma que S. Exa. o governador quis, e agora
queremos demonstrar a ele, aos deputados e às deputadas que não precisávamos
estar aqui hoje votando esse orçamento, que já deveria ter sido votado. A votação foi
obstruída, e, em razão disso, estamos aqui. Aonde queria chegar o governador? A
alteração orçamentária feita na grande comissão de Fiscalização Orçamentária não
precisava ter sido feita, como também não precisava ter sido feita nenhuma alteração
técnica, já que o objetivo é político, nitidamente político, apenas para dar a versão ao
povo  de  Minas  Gerais  de  que  havia  despesas  subestimadas  e  arrecadações
superestimadas no orçamento feito no governo Alberto Pinto Coelho.

Mas eu estou mostrando que não precisava disso. Se o governo precisasse de mais
dinheiro, poderia buscá-lo em operações de crédito e outras ações de governo, como
ações fiscais e assim por diante. Poderia fazer isso e, ao mesmo tempo, reduzir as
despesas por meio de contingenciamentos. O orçamento é peça estimativa, permite
isso, mas não foi feito. Porque o governo não fez, não tivemos orçamento. O que fez
o Sr.  Fernando Pimentel,  o Fernando do PT? Paralisou todas as obras de Minas
Gerais,  suspendeu  as  obras  de  hospitais  regionais,  incluindo  o  nosso  hospital
regional  de  Governador  Valadares  e  os  hospitais  de  Teófilo  Otôni,  Sete  Lagoas,
Divinópolis,  Uberaba,  Lafaiete  e  tantas  outras  cidades.  Quem  é  prejudicado  com
isso? O povo do Estado de Minas Gerais,  especialmente  na área mais  grave de
todas: a da saúde, que, somada à área da educação, são molas indispensáveis para
a estrutura  básica  do  desenvolvimento do Estado.  No entanto  essas  obras  estão
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suspensas. Quase 80% do hospital regional de Governador Valadares está pronto e,
de modo geral, está sujeito a depredações. S. Exa., além disso, prejudicou o Estado,
pois muitas outras obras poderiam estar em pleno andamento, mas não estão.

Agora o governador, precisa nessa situação dar continuidade ao governo e nós, da
oposição, votaremos favoravelmente ao orçamento. Por quê? Porque não queremos
servir de desculpa para o governador, que dirá que não está fazendo obras em Minas
Gerais porque a Assembleia Legislativa não votou o orçamento. Isso não poderia ter
jamais acontecido. A Assembleia não tem a menor culpa. Esta foi do governador, que
orientou a sua base, que na época era oposição, a obstruir. A votação do projeto foi
obstruída, e não o votamos. O orçamento não foi votado por culpa da orientação do
governo  eleito  do  Estado,  que  agora  joga  a  culpa  na  Assembleia  Legislativa,  Sr.
Presidente. Ele diz que a Assembleia é culpada porque não votou o orçamento. Mas
ela  não  o  votou  porque  houve  obstrução.  O  governo  eleito  orientou  sua  base  a
obstruir  a  votação.  Não  podem  transferir  a  culpa  para  nós.  Se  quisessem  fazer
alteração  no  orçamento,  que  o  fizessem  por  meio  da  permissividade  legal.  A
legislação permite que o governador faça contingenciamento. Tanto é assim, que o
próprio governador não quis por sua iniciativa fazer nenhuma alteração. Ele deixou
que a inteligência da Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Fiscalização
Financeira  e  dos  deputados  militantes,  incluindo  o  relator  com  sua  criatividade,
alterasse o orçamento da forma que ele queria. Na verdade, não precisava disso.

Agora  votaremos  favoravelmente.  Votaríamos  contra  as  modificações,  mas  não
faremos  isso  porque,  se  assim  fizermos,  prejudicaremos  o  Poder  Judiciário,  a
Defensoria  Pública  e  o  Ministério  Público.  Isso  não  faremos.  Então  votaremos
também favoravelmente ao orçamento mesmo com as alterações; contudo, isso não
significa que estamos concordando em que o orçamento do governador Alberto Pinto
Coelho foi superestimado ou subestimado. Queremos pedir ao governador Fernando
Pimentel do PT que, nessa época de crise na ética na esfera federal e de crise grave
na área da economia – e os reflexos também são graves nos Estados e municípios –,
ele busque melhorar a arrecadação do Estado nos meios perfeitamente viáveis. Entre
eles  está,  deputado  Lafayette  de  Andrada,  a  renegociação  da  dívida  pública  do
Estado. Agora mesmo o Congresso Nacional não está dando uma abertura? Agora
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mesmo o Congresso Nacional não está pedindo que se mude o indexador? Se se
mudar o indexador, passando-o para o IPCA mais 4%, Minas Gerais, de cara, terá
bilhões  de  reais  de  diferença  e  o  governo  aumentará  sua  capacidade  de
endividamento e terá mais dinheiro no caixa para fazer obras.

Por isso estamos aqui lembrando ao governador que ele pode dar continuação a
obras  como as  dos  hospitais  regionais  e  da  área de educação,  pagando  o  piso
salarial;  dos Caminhos  de Minas;  do  Pró-Município,  lembrado aqui  pelo  deputado
Carlos Pimenta; da telefonia rural, fazendo com que o telefone continue chegando
aos  distritos  de  todos  os  municípios  de  Minas  Gerais,  porque  Aécio  Neves  e
Anastasia levaram a telefonia a todos os municípios, faltando só os distritos; da área
de segurança, pois no último governo foram aplicados 13% no combate à violência.
Muito obrigado, presidente.

Prorrogação da Reunião
O presidente – A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta  reunião  até  as  13h59min.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o
deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê*  –  Sr.  Presidente  Adalclever,  é  um prazer  sempre tê-lo
como presidente dos trabalhos, com esse ritmo célere e firme na condução desta
Casa;  deputados;  senhores  da  imprensa;  estamos  passando  novamente  por  um
momento  de  grande  turbulência  no  País.  Por  falta  de  medidas  visando  à  última
eleição presidencial, o Brasil não fez reformas, não mexeu no seu sistema tributário e
não avançou. O Brasil distribuiu benefícios e enrolou o povo. O PIB está a zero, e
temos uma inflação descontrolada a 8%. Nós aqui, em Minas Gerais, tivemos algo
inédito entre os demais estados da Federação: foi a não votação do orçamento de
2015, para termos como gastar, dentro de um planejamento das ações do governo, o
dinheiro dos mineiros.

Infelizmente,  o  governo  que  havia  vencido  as  eleições  já  cooptou  alguns
parlamentares e dificultou o governo anterior a votar seu orçamento. Isso é inédito.
Conhecemos bem o modo petista de governar. Hoje, presidente, vamos anotar um
novo item nesse modo petista de governar, que conhecemos bem pelo manual dos
sem-terra e dos sem-teto: o dos sem-orçamento, que foi um golpe de mestre. Os
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sem-orçamento foram algo notável; os sem-orçamento deixaram Minas sem rumo, à
deriva, em 6,3% de um total  dos 100% do seu tempo de governo,  para gastar  o
dinheiro  dos  mineiros.  Eles  pararam  o  Tribunal  de  Justiça;  pararam  o  fórum  de
Uberlândia,  deixaram  os  juízes  debaixo  da  goteira  e  da  desorganização,  em  um
prédio de 1974 que precisa ser substituído para que a Justiça preste serviços ao povo
de  Uberlândia  e  do  Triângulo  Mineiro,  que  apresenta  suas  demandas  essenciais
àquela jurisdição, a 2ª Comarca do Estado de Minas Gerais.

E nós, Sr. Presidente, nesse golpe do sem-orçamento, podemos ver um governo
que já começa mal, parado, com medo e com o modo petista de governar; na cartilha
é muita discussão,  muita falação e  pouca ação.  Ora,  presidente,  sabemos desse
modo petista de governar. Quem não sabe o que fazer em Minas Gerais? Já está o
governador com a tal da democracia participativa. O povo não quer saber de dar
opinião  sobre  as  coisas,  ele  quer  estradas  sem  buraco,  hospitais  funcionando,
cirurgias  feitas  e  que  os  administradores  tomem  providências  públicas.  Eu,  Sr.
Presidente, desde que me entendo por gente, pego as pesquisas eleitorais e vejo que
50% dos eleitores não têm nenhum interesse por política; 25% têm pouco interesse
por política; e 25% têm interesse por política. Aí, fazem as plenárias, assembleias,
levam os companheiros, votam o que querem e dizem que aquilo  é a vontade, o
desejo da sociedade. S. Exa. o governador Dr. Fernando Pimentel não sabe o que
fazer com Minas Gerais e parou o Estado por três meses para começar um governo
por meio do “enroleichon”. É aquela música que vocês já conhecem: “enroleichon”, e
está enrolando.

Precisamos de um governador  como Juscelino Kubitschek, que recebeu a casa
organizada por Milton Campos, de 1946 a 1950. Quando Juscelino pegou a casa, em
1951, Milton Campos já a havia organizado. Ele criou o binômio energia e transporte
e não fez audiências nos municípios para ver se Uberlândia tinha ou não companhia
de  energia  elétrica,  pois  já  sabia  disso.  Ele  esteve  na  Praça  Tubal  Vilela,  fez
campanha e ouviu do povo: “Queremos uma companhia de energia melhor que a
Prada”. E Juscelino fundou a Cemig.

Ora, gente, um governador tem de saber o que faz. Ele não pode ficar com essas
conversas de fazer reunião por todo o Estado. Ele não sabe o que fazer por Minas
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Gerais? O pior é que largou o Estado parado por três meses. Nós, da oposição, líder
Gustavo Corrêa, líder Gustavo Valadares e grande deputado Bonifácio Mourão, que
me antecedeu, temos de engolir uma aberração jurídica. Aqui estão as mudanças do
governador  Fernando Pimentel:  um caderno,  dois cadernos,  três cadernos. Agora,
governador, o senhor tem o orçamento que fez. Aqui tem mais de 1.500 páginas, que
li, e o senhor resolveu fazer o seu orçamento. Como diz aquele barbudo, na história
deste país, jamais um governador teve o seu próprio orçamento no primeiro ano de
governo.  O  orçamento  é  do  senhor,  que  fez  o  que  quis.  O  senhor  rasgou  a
Constituição Federal com a sua maioria na Casa e nos forçou a assinar um acordo de
líderes, pois não somos uma oposição do quanto pior melhor. Somos uma oposição
que quer Minas para a frente, apontando os caminhos dos mineiros com segurança e
tranquilidade. Sr.  Presidente, não podemos, em hipótese alguma, deixar que esse
“enroleichon” pare nossa Minas Gerais.

Sr.  Governador,  esse golpe do sem-orçamento vai  ser ruim para o senhor,  pois
perdeu 6,3% do seu governo. São 3 meses em 48 meses. Esse é um mau começo,
um mau presságio, Sr. Governador.

Sr. Presidente, agora ele tem o seu orçamento. Quem pariu Mateus que o embale.
O  PT  tem  de  resolver  os  aumentos  de  salários  que  prometeu,  insultando  e
inflamando, por mais de uma década, a cabeça dos funcionários públicos. Tendo ou
não tendo dinheiro, ele terá de fazer isso. Não adianta ficar latindo por aí, pois latir
não  resolve.  Não  adianta  pedir  paciência,  pois  vocês  ensinaram  os  funcionários
públicos a não terem paciência com ninguém. Minas Gerais parece um caixa sem
fundo na boca do PT. Agora vocês vão conceder os aumentos. Governador, agora o
senhor terá de conceder os aumentos. Está aqui o seu orçamento. O senhor mudou
tudo e fez um orçamento inédito. Há um parecer antigo do Zé Maia, que está vivo,
que foi incorporado por um novo relator. Há um orçamento e dois relatores. Rasgou-
se a Constituição e o Regimento. Criou-se uma confusão jurídica. Foi feito tudo isso
para atender a esse novo imperador petista de Minas Gerais.

Sr. Presidente, quem pariu Mateus que o embale. Não falarei mais. Vamos votar
esse  orçamento  por  fórceps  e  por  responsabilidade  com  os  mineiros.  No  ano
passado,  orçamos  a  receita  em  R$64.000.000.000,00,  mas  ela  reagiu  com
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R$62.000.000.000,00. Superestimamos a receita em R$2.000.000.000,00. Orçamos a
despesa  com  pessoal  em  R$30.000.000.000,00.  Ela  foi  suplementada  até  em
R$35.000.000.000,00, com créditos especiais, mas gastamos R$33.000.000.000,00,
estourando  o  orçamento  de  pessoal.  Houve um déficit  de  R$5.000.000.000,00,  e
tocamos o Estado.

Chega de “enroleichon”. Mãos à obra. Vamos trabalhar, Sr. Governador, que é o
que nós, do Triângulo Mineiro, povo operoso e trabalhador, queremos. Chega dessa
enrolação das montanhas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval
Ângelo.

O deputado Durval  Ângelo* – Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,
como líder do governo quero destacar o trabalho do relator do orçamento, deputado
Tiago Ulisses.  V.  Exa.  está  de parabéns pelo  brilhante  trabalho que fez,  primeiro
acolhendo sugestões, de estudo encaminhado pela Seplag das correções e revisões
necessárias ao orçamento. Acho que seu parecer foi brilhante, correto do ponto de
vista  legal  e  do  ponto  de  vista  de  peça  orçamentária  e  que,  pelas  declarações
anteriores dos deputados, terá o voto unânime de oposição e de governo. Estávamos
aqui há três meses ouvindo um discurso diferente, que a peça era inconstitucional,
que a revisão era inconstitucional e não poderia ser feita, que o orçamento original do
ano  passado  estava  correto.  Hoje  os  argumentos  e  o  parecer  de  V.  Exa.  se
mostraram corretíssimos, por isso destacamos o seu trabalho.

O  governador  Pimentel,  que  mora  em  Minas  Gerais,  tem  trabalhado  muito,
trabalhou muito nesses três primeiros meses fazendo a revisão da peça orçamentária
e tem trabalhado muito para consertar o Estado de Minas Gerais. Não é a primeira
vez que faz isso. Há 23 anos, como secretário de Fazenda, Fernando Pimentel fez o
mesmo na prefeitura de Belo Horizonte, num cenário semelhante ao partido anterior
que estava no governo, em que o prefeito era Eduardo Azeredo, e demonstrou muito
trabalho e competência. Tínhamos um orçamento municipal, e a dívida do município
era três vezes a arrecadação do Estado, mas, no final da sua gestão como secretário,
ela era uma vez e meia o orçamento do Estado. Depois, como prefeito, essa dívida
municipal  chegou  a  60%  do  orçamento  do  município.  Isso  é  trabalho.  Fernando
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Pimentel  tem  tido  reconhecimento  do  Estado  por  trabalhar.  Durante  21  anos  de
oposição nunca fiz ataques pessoais ou à vida privada de colega nenhum. Quem está
comigo há 20 anos, como os deputados Gil Pereira, Alencar da Silveira Jr., Dilzon
Melo,  Ivair  Nogueira, Carlos Pimenta e outros sabem que minha vida nesta Casa
sempre foi na Comissão de Direitos Humanos, com lealdade aos companheiros e
compromisso  com  o  Poder.  Sempre  foi  numa  interlocução  permanente  com  a
sociedade, mas nunca fazendo intervenções depreciativas. E durante o período em
que estive aqui, à exceção de dois anos, sempre houve governadores contrários a
mim, fazendo um debate nesse nível.

Em momentos de dificuldades, sempre soube, estando aqui, prestar solidariedade
aos colegas. Quando uma violência aconteceu contra o deputado Dilzon Melo, além
de visitá-lo em sua casa, com o presidente da época, fiz um pronunciamento neste
Plenário.

Sempre  entendi  que  um  Poder  forte  é  fundamental  para  a  democracia.  Ouvi
determinadas intervenções na parte da manhã. Não agirei dessa forma, nunca tratarei
a política como questão pessoal. Estamos discutindo uma matéria técnica, qualquer
crítica pode ser feita no campo técnico. Ontem, ouvi atentamente as considerações e
ponderações do deputado Bonifácio Mourão,  a quem respeito muito.  Fizemos um
debate no campo das ideias.  Minha assessoria teve a preocupação de pesquisar
exceções feitas no âmbito federal, com leis orçamentárias sendo votadas no ano em
exercício. Isso é um parâmetro e um balizamento para intervenções.

Houve uma eleição em outubro, Fernando Pimentel foi o vencedor. Imaginem se
trabalhasse mais. Aí a diferença seria maior,  deputado Cabo Júlio,  pegando como
minhas as suas palavras. Digo agora o que falei nos bastidores: a quem interessa
mais a votação desse orçamento? Não tanto ao Executivo, mas aos outros Poderes.
O Executivo administra o Estado com o duodécimo, sem dificuldades. Onde estão os
problemas? O Tribunal de Justiça não pode fazer investimentos, não pode tirar de
goteiras  os  juízes  de  Uberlândia,  embora  haja  recursos  para  serem aplicados  na
continuação das obras nessa cidade. A Defensoria Pública teve um acréscimo no
orçamento que permitirá a contratação de 100 novos defensores públicos, mas não
poderá  fazer  isso  sem  o  orçamento.  Digo  mais:  esta  Assembleia  também,  para
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determinadas  ações  do  presidente,  precisa  do  orçamento  aprovado.  Estamos
parados em muitas questões que dizem respeito aos servidores e à vida desta Casa.

Quanto  ao  Poder  Executivo,  houve  exceção  nesse  sentido.  Em  1994,  Itamar
Franco, em função da crise financeira mundial, decidiu governar com duodécimo até
o mês de novembro de 1994. Quem foi, durante três ou quatro meses, o seu ministro
da Fazenda? Fernando Henrique Cardoso. Ele optou por governar com duodécimo.
Digo mais: foi um período de caos no Judiciário, no Ministério Público e em órgãos
que  têm  questão orçamentária  autônoma.  Então,  o  que se  vota  aqui  –  devemos
deixar isso claro – é de interesse primeiro e fundamental dos outros Poderes. Falou-
se em obras paralisadas. As obras de hospitais e de estradas foram paralisadas em
setembro e outubro do ano passado. Precisam do orçamento para serem retomadas.
Precisam.

Companheiros  e  companheiras,  com  todo  respeito  e  consideração,  agradeço  a
compreensão da oposição.  Agradeço o voto  favorável  da oposição ao orçamento.
Agradeço ao presidente da Assembleia, que soube construir com a oposição a busca
de um consenso.  Esta Casa é de consenso.  Não será apenas hoje que faremos
acordos. A Casa não caminha sem acordos, a Casa não caminha sem consenso.
Quero deixar bem claro que o governador Pimentel venceu as eleições, vai governar,
tem orgulho de ser o fundador do PT, tem orgulho de ter lutado durante a ditadura
militar pela democracia ao lado da presidenta Dilma, tem orgulho de ser seu amigo
pessoal.

Não há ofensa em chamá-lo de Fernando do PT ou de Fernando da Dilma, isso é
orgulho. Não farei outros trocadilhos de adjetivos que, acho, para alguns não seriam
orgulho. Hoje, não farei. Em outro momento, faço.

Questão de Ordem
O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, agradeço a V.Exa., digo aos senhores e

senhoras  presentes  que  havia  sido  feito  um  acordo  entre  situação  e  oposição.
Infelizmente, parte do acordo não foi cumprido. Peço a V. Exa. que entenda o desejo
de manifestar dos parlamentares do Bloco Verdade e Coerência.

O  presidente  –  Deputado  Gustavo  Corrêa,  agora  falará  o  deputado  Sargento
Rodrigues.  Em seguida,  tentaremos um entendimento.  Caso  não haja  acordo,  as
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inscrições  para  todos  os  parlamentares,  sem  exceção,  estarão  abertas.  Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Obrigado,  presidente.  Ouvi  atentamente  os
encaminhamentos feitos. Cumprimento os colegas deputados, especialmente os do
Bloco Verdade e Coerência, que aqui se posicionaram de forma lúcida, e o ilustre
Prof. Bonifácio Mourão, que começa dizendo e esclarecendo à população que nos
acompanha  pela  TV  Assembleia,  neste  exato  momento,  que  estamos  votando  o
orçamento  passado,  o  orçamento  encaminhado  pelo  ex-governador  Alberto  Pinto
Coelho.

Criou-se essa celeuma, uma cortina de fumaça para dizer que o envio da peça
orçamentária do  governo anterior  estava superestimado.  Criou-se essa cortina de
fumaça para dizer  que não havia essa receita dentro da proposta. Minha querida
colega,  ex-deputada  Luzia  Ferreira,  que  veio  nos  cumprimentar,  diz  que  o  povo
brasileiro é generoso, mas que há limites. Sim, há limites para ser enganado. Não
estamos votando um projeto de lei peça orçamentária do governador Fernando da
Dilma, do PT. Estamos votando a peça orçamentária do governo passado, à qual a
oposição, capitaneada pelo PT e pelo PMDB, impôs três meses de oposição no ano
passado. Três meses de oposição. Sabem para quê? Essa cortina de fumaça era
para  ganhar  três  meses  agora.  Três  meses  agora  para  não  assumir  de  fato  o
comando do Estado, o governo do Estado e realmente administrar o Estado.

E  conseguiram,  deputado  Dilzon  Melo.  Ganharam  três  meses.  Sobre  os
duodécimos que foram gastos por esse governo – consultei os cinco consultores que
assessoraram  o  relator,  o  deputado  Tiago  Ulisses,  presidente  da  Comissão  de
Fiscalização Financeira e  Orçamentária.  Deputado  Wander  Borges,  eles  disseram
que os meses de janeiro e fevereiro, os duodécimos, os 80%, são referentes a essa
peça orçamentária que estamos votando.

Portanto, deputado Bonifácio Mourão, ganharam três meses. Ganharam três meses
para  empurrar  com  a  barriga.  Mesmo  assim,  temos  as  denúncias,  que  são
gravíssimas. Falta combustível no Corpo de Bombeiros e cloro para tratamento de
piscinas. Isso não pode acontecer.

Eu disse ao secretário de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães: “Secretário,
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o senhor  disse que,  quando secretário  municipal,  tinha carinho enorme por essas
questões”.  Mas,  ao  questioná-lo,  deputado  Inácio  Franco,  sobre  a  falta  de
combustível e outras coisas extremamente primárias, de necessidades primárias, ele
não respondeu.  Ele saiu pela tangente,  respondeu outras  coisas, fez curva dali  e
daqui, mas não respondeu.

Deputada  Rosângela  Reis,  já  imaginou  o  bombeiro  de  Ipatinga  sem  cloro  e
combustível? Será que é esse o novo modelo de administração, deputado Bonifácio
Mourão? É esse o modelo eficiente?

Anotei as falas do deputado Durval Ângelo, atual líder do governo, que esteve nesta
tribuna obstruindo sistematicamente nos últimos três meses. Sequer deixou serem
votados  projetos  de  deputados.  Vários  deputados  que  aqui  se  encontram  tinham
vários projetos. E o PT e o PMDB se revezaram nesta tribuna para obstruir. Por quê?
O Fernando de Dilma do PT pediu à sua futura base que obstruísse. Ganharam três
meses, mas o cidadão está sentindo na pele.

Estou com uma matéria segundo a qual  cortaram o repasse das entidades que
cuidam de dependentes químicos. Cadê o ilustre deputado Léo Portela? Ele está ali e
sabe disso. É companheiro que milita nessa área e sabe das dificuldades que essas
entidades estão enfrentando. A área da saúde sofreu cortes.

Deputado  Bonifácio  Mourão,  obras  foram  paralisadas  aqui.  O  deputado  Durval
Ângelo disse que isso ocorreu em setembro do ano passado, mas há documentos
que comprovam que foi em janeiro deste ano. Nós, do Bloco Verdade e Coerência,
temos documentos que comprovam isso.

O governador, que mora em Minas Gerais, mas também gosta do Carnaval no Rio
de Janeiro, está administrando bem? Não sei se isso é uma boa administração. Os
três  primeiros  meses  começaram  mal,  porque  faltou  combustível  no  Corpo  de
Bombeiros e cloro para as piscinas, e cortaram obras essenciais, bem como repasses
para a saúde. Não interessa se são obras iniciadas pelo governo A ou B, elas são
essenciais para a população, seja na área do transporte, seja na da educação, seja
na da saúde. Deputado Bonifácio Mourão, reafirmo aqui a posição de V. Exa. Como V.
Exa. nos disse, o corte foi em janeiro. Há até informações fidedignas. Infelizmente o
atual  governo parece que  queria  enganar  todo  o  conjunto  da  população mineira,
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falando que não tinha orçamento, que o orçamento anterior estava superestimado.
Deputado Tiago Ulisses, fiz reparo hoje, de manhã, porque coloquei V. Exa. lá, de

forma  a  confrontar  as  falas  do  governador,  e  percebi  que  V.  Exa.  tem  razão.  O
requerimento  que  V.  Exa.  fez,  enquanto  presidente  da  comissão  e  relator  dessa
matéria,  só  foi  possível  por  meio  de  acordo  de  líderes,  porque  não  poderia  ser
encaminhada outra peça orçamentária ou um substitutivo, já que a Constituição da
República e as leis que regem a dotação orçamentária não o permitem. Íamos fazer
algo  extremamente  agressivo,  do  ponto  de  vista  de  rasgar  a  Constituição  da
República, a Constituição do Estado e as demais leis infraconstitucionais que tratam
da matéria. Só foi possível mexer nessa matéria porque houve acordo de líderes, até
da oposição, o que nos permitiu fazer esse ajuste.

Apesar  da  fala  do  governador  Fernando  de  Dilma  do  PT,  não  há  a  mesma
consonância, deputado Rogério Correia. O relator da matéria estava certo. Devido
aos abalos macroeconômicos, à retração da economia, à queda do PIB, à projeção
feita pela União, o Estado foi na mesma linha ao projetar sua peça orçamentária. E o
Fernando de Dilma do PT continuou a afirmar a todos que ela foi  superestimada.
Então  há  déficit  de  R$7.000.000.000,00.  Deputado  Tiago  Ulisses,  o  déficit  de
R$7.000.000.000,00,  R$4.000.000.000,00  ou  R$5.000.000.000,00  está  na
fundamentação do requerimento de V. Exa.

Quem está mentindo? O governador Fernando Pimentel. Agora ele precisa começar
a governar, e não deixar de lado áreas extremamente essenciais para a população,
deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  com  paralisação  de  obras  na  saúde  ou  falta  de
recursos para as forças de segurança pública. Isso não pode faltar, porque ele pode
utilizar 80% dos duodécimos para custeio. O que está faltando é competência para
gerir, competência para administrar. Quais são as prioridades que se devem ter como
governador? É preciso priorizar as áreas da saúde, da segurança pública e da defesa
social, deputada Rosângela Reis. O gestor público deve estar atento a essas áreas.
Não podem faltar recursos para elas. Não pode faltar merenda escolar, gasolina para
as viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros, como também não podem faltar
medicamentos na área da saúde.

Mas, infelizmente, o senhor governador Fernando de Dilma do PT, mesmo morando
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em Belo Horizonte, não está tendo a competência que tanto falaram que ele ia ter.
Infelizmente, ficamos nos lamentando por isso. Esperamos que, após a votação do
orçamento, como disse o líder da Minoria, deputado Gustavo Valadares, o governador
comece a governar. Até então, foram três meses de embromação, de enrolação, ele
ficou  enganando  a  população  mineira,  alegando  que  precisava  de  outra  peça
orçamentária. É conversa para boi dormir, deputado Felipe Attiê. Ele ficou bradando
isso aos quatro cantos do Estado, enganando a população.

Encerro,  Sr.  Presidente,  afirmando que o nosso voto  será a  favor,  que o  Bloco
Verdade e Coerência é coerente. Vamos votar essa peça orçamentária, mas a peça
orçamentária que estamos votando foi encaminhada pelo governo anterior.

O  presidente  –  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Arlen
Santiago.

O deputado Arlen Santiago* – Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo mineiro, em
atenção a esse grande presidente que temos hoje, Adalclever Lopes, vou encerrar
meu pronunciamento.  Sem o deputado  Adalclever  Lopes,  os  acordos  não  seriam
construídos aqui,  pois  o PT não consegue entender  que a base tem de se calar,
senão há  obstrução.  O  PT precisa  aprender  a  ser  governo,  trabalhar  e  fazer  as
coisas.

Sr.  Presidente,  em  atenção  a  V.  Exa.,  encerraremos  o  nosso  pronunciamento,
falando que agora Mateus é seu.

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

– Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antônio  Carlos  Arantes  –

Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão – Bosco –
Braulio Braz – Cabo Júlio – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira
– Cristina Corrêa – Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –
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Doutor Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Elismar Prado – Emidinho
Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar – Felipe Attiê – Fred
Costa – Geisa Teixeira –  Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –
Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais –
Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Lafayette de Andrada – Leandro
Genaro – Léo Portela – Marília Campos – Mário Henrique Caixa – 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.

O deputado Gil Pereira – Sr. Presidente, voto “sim”.
O deputado Leonídio Bouças – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Cássio Soares – Sr. Presidente, também voto “sim”.
O deputado Arnaldo Silva – Meu voto também é “sim”.
O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 64 deputados. Não houve voto

contrário.  Está  aprovado o  projeto,  salvo  emendas,  subemenda e  destaques.  Em
votação, as emendas e subemenda com parecer pela aprovação.

– Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antônio  Carlos  Arantes  –

Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão
– Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – 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 – Hely Tarqüínio – Inácio
Franco  –  Ione  Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João
Magalhães  –  Lafayette  de  Andrada  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Leonídio
Bouças – Marília Campos – Mário Henrique Caixa – 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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O  presidente  –  Votaram  “sim”  64  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão
aprovadas as emendas e subemenda com parecer pela aprovação. Com a aprovação
da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  213,  fica  prejudicada  a  Emenda  nº  213.  Em
votação, as 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, 236, 237, 240, 243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392
a 402, 406 a 409, 412 a 415, 467 e 472 a 477.

– Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antonio Lerin – Arlen Santiago

– Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Braulio  Braz –
Cabo Júlio  –  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 – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo
Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro
Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Lafayette de Andrada –
Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marília Campos – Mário Henrique
Caixa  –  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.

O deputado Antônio Carlos Arantes – Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O presidente  –  Está  computado.  Votaram “não”  62  deputados.  Não houve voto

favorável. Estão rejeitadas as 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, 236, 237, 240, 243, 259 a 265,
321, 384, 389, 392 a 402, 406 a 409, 412 a 415, 467, 472 a 477. Votação da Emenda
nº 235. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo – Sr. Presidente, meus nobres pares, eu também quero dar
minha contribuição nesse processo de votação. Antes, quero tecer um elogio ao meu
amigo Durval Ângelo, a quem admiro pela sua postura durante 20 anos nesta Casa,
companheiro leal, amigo dos amigos. Entretanto, permita-me, como irmão mais velho
e até como mais antigo desta Casa, dar-lhe um pequeno conselho. O senhor foi muito
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brilhante no trabalho de oposição aqui durante esse tempo todo, mas não se esqueça
de que V. Exa. agora é situação. Tem de engolir a bucha que nós engolimos aqui
durante 20 anos, escutar, ficar quieto e ouvir o conselho do governador Hélio Garcia
de que a situação não discute, vota. Essa discussão compete à oposição, ou seja,
mostrar aos senhores com quantos paus se faz uma canoa.

Mas  quero  dar  minha contribuição à  votação.  Coube a  mim fazer  a  defesa da
Emenda nº 235, do deputado Célio Moreira, que tira R$800.000,00 da comunicação
do governo do Estado e passa para a Secretaria de Meio Ambiente. Vocês sabem
que, mais do que nunca, essa secretaria está precisando de subsídio e de dinheiro.
Porém, antes de discutir esse assunto e dar a minha contribuição efetiva, eu estava
inscrito para falar da saúde, colaborando com o deputado Arlen Santiago, dados os
desmandos que estão acontecendo em toda Minas Gerais e também em Varginha. E
faço esse pedido também à Geisa Teixeira, minha companheira de Varginha, agora
deputada. Precisamos resgatar lá, deputada, o Hemocentro, que foi tirado pelo PT. Eu
gostaria de fazer um desafio aqui: que alguém me apontasse uma cidade do porte de
Varginha, com 135 mil  habitantes, que possua quatro hospitais de referência, 358
médicos, onde se praticam mais de 30 cirurgias cardíacas por mês, que atende a
uma região de mais de 1 milhão de habitantes. E eles me tiram de lá o Hemocentro,
que pode contribuir e muito para a situação dos pobres e mais carentes, porque quem
mantém os hospitais lá é o SUS e a prefeitura. Exatamente no momento em que mais
precisamos, eles fazem a grande economia de tirar de lá o Hemocentro, obrigando-
nos a buscar sangue de emergência em Poços de Caldas, a 130 quilômetros de
Varginha. Dá para entender? Dá para engolir isso?

Peço que a deputada nos ajude a resgatar o serviço para Varginha, já que ela é
base de governo, reparando essa injustiça que se faz com a cidade. Foi o primeiro
ato.  E ainda mais quando lá esteve o Sr.  Fernando Pimentel,  do PT e da Dilma,
inaugurando o Samu, que o governo passado construiu, mas que quiseram inaugurar
às vésperas das eleições e nós não deixamos. Aí ele foi lá em fevereiro inaugurar o
Samu, a nobre deputada lá estava, com seus pares. Será que não há carência em
Varginha, não precisa desse atendimento? Tem de gastar com idas e vindas para
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buscar sangue de emergência? Peço a colaboração de todos e a sensibilidade dos
pares da situação, para que possamos reparar essa injustiça.

Quero  agora  dar  minha  contribuição  defendendo  a  emenda  do  deputado  Célio
Moreira, que destina R$800.000,00 para a Secretaria de Meio Ambiente. E ele tira
exatamente  de  um  lugar  que  não  precisa,  que  é  dos  meios  de  comunicação  do
governo  do  Estado.  Por  que  não  precisa?  Porque,  na  verdade,  não  tem  o  que
mostrar, não tem o que apresentar, não tem serviço para mostrar à população, não
precisa fazer propaganda, não precisa mostrar aquilo que não tem.

Então, nessa austeridade que se propõe daqui para frente, estamos indicando o
lugar certo para retirar. Eu me lembro – sou parceiro da minha esposa quando vamos
fazer  compra  em supermercado –  de  que,  quando  a corda aperta,  nós cortamos
frutas,  carnes,  frango  e  começamos  a  comprar  ovos.  Estamos  ensinando  a  este
governo como fazer economia. Embora tendo criado mais secretarias e vários cargos
em comissão, ele vai tirar de onde não precisa, os meios de comunicação. E para
onde vai? Para a Secretaria de Meio Ambiente, onde está o deputado Sávio Souza
Cruz, que conhecemos muito bem. Estamos dando uma contribuição ao governador
porque, se o deputado Sávio Souza Cruz não se sentir bem na secretaria e voltar
para  esta  Casa,  acho que o governador  estará  perdido.  Ele estará em papos de
aranha para  segurar  o  deputado Sávio  Souza Cruz,  crítico  como é.  Ele  será  um
excelente  companheiro  e  um  bom  gestor  à  frente  dessa  secretaria,  mas,  sem
dinheiro, sabemos que não conseguirá fazer nada. O Fhidro, fundo amparado por
essa  secretaria,  vive  abalroado  de  dinheiro.  Então,  meu  amigo  Durval  Ângelo,
aguenta a bucha, porque estamos só começando.

O presidente –  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval
Ângelo.

O deputado Durval  Ângelo* – Presidente,  o meu encaminhamento é no  sentido
contrário.  Eu  encaminho  pelo  não.  Mas  gostaria  de  agradecer  a  forma  airosa,
carinhosa e afetiva com que o deputado Dilzon Melo se referiu a este parlamentar.
Dilzon, nas palavras de Guimarães Rosa em  Grande Sertão: Veredas,  na boca de
Riobaldo ele diz: “Mestre não é quem sempre ensina, mas quem aprende”. Acho que
uma das coisas que aprendi no exercício da vida parlamentar é saber que cada dia é
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um dia de aprendizado. O meu carinho especial a você, à Iris e ao Dilzinho.
Quero  agradecer  à  base  da  oposição,  que  votou  conosco  no  fundamental  do

orçamento, na espinha dorsal. Por que somos contra esta emenda? Porque ela já foi
rejeitada pelo primeiro relator, deputado Zé Maia, do PSDB, hoje auditor e controlador
na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, Tiago Ulisses, atual relator, apenas acolheu o
posicionamento e o parecer que Zé Maia deu. Por  isso vamos votar “não” a esta
emenda e às emendas seguintes.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 235.
– Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes – Arlen Santiago – Bonifácio Mourão – Dilzon Melo – Duarte

Bechir – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo
Valadares – Ione Pinheiro – Lafayette de Andrada – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –
Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró
Marra  –  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 – Hely Tarqüínio – Inácio
Franco – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Leandro
Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Mário Henrique Caixa – Noraldino Júnior –
Nozinho – Paulo Lamac  –  Ricardo Faria  – Roberto Andrade –  Rogério  Correia –
Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Vanderlei Miranda –
Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 14 deputados.  Votaram “não”  48 deputados. Está
rejeitada  a  Emenda  nº  235.  Votação  da  Emenda  nº  238.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada – Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa é uma
emenda importantíssima, com a qual temos de ter atenção. O orçamento apresentado
pelo governo do PT, que o mascarou, contém modificações contábeis. Ele reclama
que  tem  poucos  recursos,  mas  glosou  R$120.000.000,00,  que  são  recursos  do
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transporte  escolar,  vindos  do  governo  federal.  No  orçamento  atual,  retirou  esse
recurso porque ele não soma no cômputo mínimo da educação, é um recurso que
vem  do  governo  federal.  Retiraram  esse  recurso  do  transporte  escolar:
R$120.000.000,00.

Pela  manhã,  lembrávamos  a  votação  da  reforma  administrativa,  quando  foi
apresentada aqui a emenda contra a qual votaram o PT, o PMDB e os partidos da
base.  Era  justamente  a  emenda  que  concedia  13,1%  para  os  servidores  da
educação. O governo determinou que não votassem favoravelmente. Por que 13,1%?
Esse é o índice que o governo federal utilizou para aumentar o piso nacional. E o PT,
na Assembleia, sempre brigava e dizia que esse aumento tinha de ser replicado em
Minas Gerais também, que Minas Gerais tinha de dar o mesmo índice dado pelo
governo federal. Pois bem, o governo federal concedeu 13,1%, e o PT, o PMDB, o
PCdoB, o PV, o PEN, o PRB, PHS, o PROS, o PTN, o PSD, enfim, os partidos da
base  votaram  contra  o  aumento  dos  servidores  da  educação.  E  agora  retiram
R$120.000.000,00 do transporte escolar.

A emenda que estamos destacando foi apresentada pelo deputado Célio Moreira,
no final do ano passado, quando estávamos discutindo o orçamento. A emenda retira
R$500.000,00 da verba de publicidade para a educação. Acho que não há nada mais
louvável do que a Assembleia contribuir com a educação. Sabemos que o governo
está  impondo  dificuldades.  As  professoras  estão  ameaçando  fazer  greve.  Haverá
assembleia no final  do  mês,  já  marcada pela  CUT. Na sua página  no  Facebook,
Beatriz Cerqueira, antiga presidente do Sind-UTE e agora presidente da CUT, está
criticando, de maneira veemente, o atual governo do PT.

Essa  emenda,  para  a  qual  peço  o  voto  favorável  dos  deputados,  retira
R$500.000,00 – que fazem diferença – da verba de publicidade, da comunicação, e
os envia para a educação. E sigo a linha do deputado Dilzon Melo, que falou muito
bem: “Este governo não tem nada para mostrar, então para que precisa de verba de
publicidade?”. Está patinando há 3 meses, o governo ainda não começou a trabalhar.
Acho que é muito justo e muito louvável retirar o recurso da publicidade e jogá-lo para
a educação, que, de fato, precisa dele.

Meus senhores, estamos aqui para destacar a Emenda nº 238, do deputado Célio
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Moreira,  emenda  da  unidade  orçamentária  para  a  educação,  que  propõe  que
R$500.000,00 sejam retirados da publicidade.

Temos certeza de que os deputados são favoráveis à educação, compreendem as
dificuldades  das  professoras  e  consideram  que  devem  ser  cumpridos  todos  os
compromissos do Pimentel na campanha. Ele disse que daria o piso nacional, que
acompanharia os mesmos índices, mas não foi o que fez. Então, vamos ajudar a
educação. Vamos tirar o dinheiro da publicidade, pois não há nada o que fazer, já que
não há nada o que mostrar,  e  vamos alocá-lo na educação.  Esse é  o sentido,  e
pedimos a votação “sim” dos senhores deputados.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 238.
– Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes – Arlen Santiago – Dilzon Melo – Duarte Bechir – Felipe

Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione
Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  Lafayette  de  Andrada  –  Noraldino  Júnior  –  Sargento
Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –
Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró Marra – 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 – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – 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 – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 15 deputados.  Votaram “não”  45 deputados. Está
rejeitada  a  Emenda  nº  238.  Votação  da  Emenda  nº  239.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen Santiago* – Esta Emenda nº 239 retira recursos da publicidade e
os repassa à Secretaria  de Saúde. Ficamos ouvindo um discurso aqui e outro na
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base. No sábado, ao inaugurar as casas feitas pelo Anastasia, em Brasília de Minas,
um secretário do PT foi lá e xingou Deus e todo mundo, até desancando a Rede
Globo, dizendo que ela é o grande mal do País, como se não fosse o governo federal
que está fazendo tanto mal e a Rede Globo simplesmente o denunciasse.

Falam  realmente  muito.  Prometeram  que  os  táxis  poderiam  fazer  transporte  à
vontade  quando  o  governo  mudasse,  mas  estive  em  Buritis,  onde  os  estão
prendendo. Falaram que iriam fazer as barragens de Berizal,  Congonhas e tantas
outras, mas agora o governo do PT diminui os recursos do meio ambiente.

Em relação à saúde, estamos muito preocupados porque, nesse orçamento que
estamos  votando  e  foi  mudado,  diminuíram-se  as  campanhas  de  vacinação  das
criancinhas mineiras, das filhas ou netas das efetivadas, que daqui a seis dias serão
mandadas embora pelo governo do PT. Então, diminuíram de R$297.000.000,00 para
R$193.000.000,00,  o  que  realmente  é  um absurdo  com as  criancinhas  de Minas
Gerais. Também estão tirando R$88.000.000,00 do Ipsemg, que já não anda bem.

Tenho certeza de que o presidente Hugo não vai aguentar ficar lá. Falam que vai ter
suplementação. Se vai ter suplementação, por que estão tirando o dinheiro da saúde
para as professoras? Já estão tirando 79 mil efetivadas, e agora? Já existem 10 mil
aposentados.  De  10 a  15  mil  já  podem  ser  chamados para  o concurso  que não
atrapalharia em nada, mas vai tirar R$88.000.000,00 do Ipsemg. Como o deputado
Dilzon falou, está tirando o dinheiro de acesso dos mineiros a sangue. Se houver
algum  confronto  da  população  com  a  polícia,  um  acidente  e  se  se  precisar  de
transfusão de sangue, não vai haver sangue porque esse orçamento que poderia ter
sido  aprovado  no  ano  passado  está  simplesmente  retirando  esse  dinheiro.  Esse
dinheiro priva as criancinhas de serem vacinadas. Então, queremos pedir a vocês que
retirem um pouquinho de dinheiro da publicidade para colocar na saúde. Aumenta-se
o dinheiro da publicidade aqui, mas, lá em Brasília de Minas, sentam o pau na Globo.
Que conversa é essa? Como é isso? A culpada é a Globo, como disse o secretário
que foi em Brasília de Minas no sábado, ou os desmandos são porque o PT tem feito
uma administração extremamente desastrosa? Peço aos senhores um voto “sim”.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 239.
– Registram “sim”:
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Antônio Carlos Arantes – Arlen Santiago – Bonifácio Mourão – Dilzon Melo – Duarte
Bechir – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo
Valadares – Ione Pinheiro – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Sargento
Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães  –  Arnaldo Silva  –  Bosco –  Cabo Júlio  – Cássio  Soares  –  Celinho do
Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –  Cristiano Silveira  – Cristina  Corrêa  –  Deiró  Marra  –
Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho
Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar – Fred Costa – Geisa
Teixeira – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Isauro Calais – Ivair
Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marília
Campos – Mário Henrique Caixa –  Noraldino Júnior  – Nozinho – Paulo  Lamac –
Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota
– Tiago Ulisses – Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 15 deputados.  Votaram “não”  45 deputados. Está
rejeitada  a  Emenda  nº  239.  Votação  da  Emenda  nº  241.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir – Presidente, quero, em pouquíssimas palavras, dizer o
que significa essa emenda. Senhoras e senhores, estamos tirando R$500.000,00 da
Secretaria  de  Governo,  publicidade,  e  encaminhando  para  atendimento  aos
deficientes. Tenho certeza de que nenhum desses corações ou dessas consciências
votarão contra uma emenda que tira R$500.000,00 para atendimento aos deficientes.
E quero dizer que sou presidente da comissão que defende e que apoia a pessoa
com  deficiência.  Quero  fazer  mais  do  que  um  pedido  a  V.  Exas.  Vejam  bem,
R$500.000,00  aos  quais  o  governo  anterior  e  o  deputado  Zé  Maia  haviam  dado
parecer  contrário.  No  orçamento  anterior  havia  esse  dinheiro  e  foi  retirado  do
orçamento atual. Quando Zé Maia deu parecer contrário, é porque o orçamento já
continha  essa  rubrica.  Agora  os  deficientes  não  terão  o  apoio.  Creio  eu,  vamos
mudar, porque não havia essa emenda, e agora a estamos apresentando.

Deputado João Magalhães, em atendimento a V. Exa. e a todos os demais pares,
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encerro  solicitando  votação  “sim”,  pelos  deficientes  de  Minas  Gerais  e  pelos
R$500.000,00. Obrigado.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 241.
– Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes – Bonifácio Mourão – Celise Laviola – Dilzon Melo – Felipe

Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione
Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  João  Magalhães  –  João  Vítor  Xavier  –  Lafayette  de
Andrada – Nozinho – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –
Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró Marra – Dirceu
Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Fabiano Tolentino –
Fábio Cherem – Fábio de Avelar – Geisa Teixeira – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio
– Inácio Franco – Ivair Nogueira – João Alberto – Leandro Genaro – Léo Portela –
Leonídio  Bouças –  Marília  Campos –  Mário Henrique Caixa  – Noraldino  Júnior  –
Paulo Lamac – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis
– Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente – Está computado. Votaram “sim” 18 deputados. Votaram “não” 42

deputados.  Está rejeitada a Emenda nº  241.  Votação da Emenda nº 242.  Com a
palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Emenda nº
242, apresentada pelo então deputado Célio Moreira, tem como destino a PMMG.
Essa  é  a  destinação  da  emenda.  O  objetivo  é  o  projeto  de  implantação  de
videomonitoramento, o Olho Vivo, para reforçar a segurança pública, especialmente
na capital, onde é maior a necessidade. Portanto, estamos orientando os deputados a
votarem  “sim”  à  Emenda  nº  242,  já  que  ela  retira  recursos  de  divulgação
governamental da Secretaria de Governo.

O  atual  governador  Fernando  Pimentel  disse  que  o  orçamento  anterior  estava
superestimado e que, portanto, deveriam ser feitas adequações. Mas, pasmem, Sras.
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e  Srs.  Deputados,  o  governador  retira  do  Ipsemg,  da  área  da  saúde,
R$88.000.000,00, e retira  do Hemominas, como disse o deputado Arlen Santiago,
R$51.000.000,00,  mas  não  abre  mão  de  aumentar  seus  gastos  em  publicidade,
deputado Inácio Franco. A peça orçamentária enviada pelo governador Alberto Pinto
Coelho tinha uma previsão com publicidade oficial  de R$79.590.000,00, já a peça
orçamentária  do  Fernando  Pimentel,  aqui  aprovada  pelo  relator,  é  de
R$96.330.000,00, ou seja, 20% maior.

Por falar em Olho Vivo, existe um problema grave, que é aquela denúncia feita à
época do governo Fernando Pimentel em Belo Horizonte, mas isso não vem ao caso
hoje. Estamos aqui para dizer que a emenda prevê R$700.000,00 para que a PMMG
possa fazer o videomonitoramento e melhorar a segurança pública do cidadão.

Não  é  possível  que  os  deputados  do  bloco  independente  não  tenham,  neste
momento,  independência  para  votar  uma  emenda  tão  importante.  Recentemente
aprovamos um requerimento do deputado Douglas Melo, da cidade de Sete Lagoas,
na  Comissão  de  Segurança  Pública,  para  que  aumentassem  as  verbas  para  o
videomonitoramento.  Está  vendo,  deputado  Douglas  Melo,  que  estamos  aqui
retirando recursos da publicidade? O Fernando de Dilma do PT aumenta em mais de
20% a verba de publicidade, saindo de R$79.000.000,00 para R$96.000.000,00, e
retira  recursos  de  áreas  extremamente  necessárias,  deputado  Dilzon  Melo.  Por
exemplo,  ele  retirou recursos da Hemominas.  Se amanhã faltarem equipamentos,
trabalhadores  e  instrumentos  para  que a  Hemominas  tenha condições  de  ter  um
banco de  sangue e  socorrer  a  população,  saberemos  por  que motivo  eles  estão
faltando.  Foi  porque  o  governador  Fernando  de  Dilma  do  PT  está  retirando
R$51.300.000,00 da Hemominas.  Em compensação,  ele  aumenta os  recursos da
publicidade em mais de R$17.000.000,00.

Portanto, deputado Douglas Melo, a orientação é para que o bloco independente,
pelo menos uma vez na votação de uma emenda destacada, seja independente. Hoje
quero ver se o bloco independente é independente mesmo e vota com coerência ou
se vota como se toca uma boiada. Ou seja, o líder diz para votar “não”, e o bloco vota
“não”, como se fosse uma boiada sendo conduzida. Está aqui o esclarecimento. A
emenda é a nº 242 e quem a aportou foi o deputado Célio Moreira. Essa emenda tem
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um  valor  irrisório.  São  R$700.000,00  que  estão  sendo  retirados  da  verba  de
publicidade para o videomonitoramento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Então a minha orientação,  Sr.  Presidente,  é para  que os  deputados votem “sim”.
Aqueles deputados, inclusive os do PT e do PMDB, que realmente reconhecem que
precisamos melhorar a segurança pública em Mina Gerais votarão “sim”, votarão pela
emenda.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 242.
– Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes – Bonifácio Mourão – Dilzon Melo – Felipe Attiê – Gil Pereira

– Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João
Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Neilando Pimenta – Sargento Rodrigues – Tito
Torres.

– Registram “não”:
Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –
Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró
Marra  –  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 – Hely Tarqüínio – Inácio
Franco – Ivair Nogueira – João Alberto – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marília
Campos – Mário Henrique Caixa – Nozinho – Paulo Lamac – Ricardo Faria – Roberto
Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Tiago  Ulisses  –  Tony  Carlos  –
Vanderlei Miranda.

O deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, voto “sim”.
O presidente – Está computado. Votaram “sim” 15 deputados. Votaram “não” 43

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 242. Está, portanto, aprovado, em turno único,
o Projeto de Lei nº 5.497/2014 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 a Subemenda nº 1 à Emenda nº 213. À
Comissão de Redação.
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Encerramento
O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião,  desconvocando a  extraordinária  de  hoje,  às  20  horas,  e  convocando  as
deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 altera
a Lei Complementar nº 89, de 2006, que dispõe sobre a região metropolitana de Belo
Horizonte.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 192 combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo pretende alterar o § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89,

de 2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte, a fim de incluir
o Município de Jequitibá no colar metropolitano.

Conforme argumenta o autor, na justificação que acompanha o projeto, Jequitibá
possui  integração espacial  com  os  Municípios  de  Funilândia  e  Sete  Lagoas,  que
integram o colar metropolitano e também é afetado pelo processo de metropolização,
fato que justifica sua inclusão no colar metropolitano.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a inserção de municípios no colar metropolitano
da região  metropolitana de Belo  Horizonte  é matéria  já  submetida  ao  crivo desta
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  quando  da  tramitação  dos  Projetos  de  Lei
Complementar nºs 19/2011 e 45/2013, na legislatura anterior. Por não haver qualquer
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alteração no ordenamento jurídico que justifique analisá-la sob um prisma diferente,
mantivemos o entendimento anterior, que passamos a reproduzir.

Conforme salientou esta Comissão quando analisou o Projeto de Lei nº 19/2011:
“A Lei Complementar nº 88, de 2006, que 'dispõe sobre a instituição e a gestão de

região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano', estabelece
alguns requisitos para a instituição de região metropolitana. Segundo o art.  3º  da
referida lei,  a instituição de região metropolitana depende da existência de alguns
dados, tais como: população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal;
grau de conurbação e movimentos pendulares da população; atividade econômica e
perspectivas de desenvolvimento; fatores de polarização e deficiência dos serviços
públicos, em um ou mais municípios, com implicação no desenvolvimento da região
metropolitana, os quais serão aferidos e objetivamente demonstrados em um parecer
técnico.  O  §  3º  do  art.  3º,  por  sua  vez,  dispõe  que  não  será  instituída  região
metropolitana com população inferior a 600 mil habitantes.

Entretanto,  a  citada  lei  complementar  faz  apenas  uma  referência  ao  colar
metropolitano,  quando,  no  art.  9º,  prescreve  que  'a  integração,  para  efeito  de
planejamento, organização e execução das funções públicas de interesse comum,
dos municípios que compõem o colar metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembleia  Metropolitana,  assegurada  a  participação  do  município  diretamente
envolvido no processo de decisão.' (Grifo nosso.)

Por sua vez, o caput do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 2006, estabelece que
o Colar Metropolitano da RMBH é composto pelos municípios do entorno da região
metropolitana atingidos pelo processo de metropolização. A referida lei,  entretanto,
não define o que significa 'processo de metropolização'.

É importante ressaltar que o Colar Metropolitano designa o conjunto dos municípios
adjacentes àqueles integrantes da região metropolitana, mas que não façam parte
desta, embora possam vir a ser no futuro, uma vez que a região metropolitana só
pode ser formada por municípios adjacentes. Os municípios do colar metropolitano,
portanto, são candidatos à próxima rodada de integração a uma região metropolitana,
quando todos os requisitos estabelecidos nas Constituições e na Lei Complementar
devem ser observados.
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Assim, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta Comissão, numa
análise  apenas formal,  não há óbice à tramitação do projeto.  A matéria  não está
arrolada entre aquelas em que o art. 66 da Constituição mineira defere privativamente
à  mesa  da  Assembleia,  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  ao  governador  do
Estado,  ao  procurador-geral  de  Justiça  ou  ao  presidente  do  Tribunal  de  Contas
competência para iniciar o respectivo processo legislativo. Ademais, segundo o art.
25, § 3º,  da Carta da República, os estados poderão, mediante lei  complementar,
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas
por  agrupamentos  de  municípios  limítrofes,  para  integrar  a  organização,  o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. No mesmo
sentido, o art. 10 da Carta mineira estabelece que compete ao Estado instituir região
metropolitana, aglomeração urbana e microrregião”.

Por fim, observe-se que existem três sugestões de emendas ao projeto sob análise.
Trata-se da proposta de emenda nº 1, do deputado Carlos Henrique, na qual sugere-
se a inserção do Município de Itabira ao colar metropolitano da RMBH. A proposta de
emenda nº 2, do deputado Tito Torres, por sua vez, sugere a inclusão do Município de
João  Monlevade.  Por  fim,  a  proposta  de  emenda  nº  3,  de  autoria  do  deputado
Nozinho,  contempla  as  duas  sugestões precedentes,  pretendendo inserir  no colar
metropolitano os Municípios de Itabira e João Monlevade. Não vislumbramos óbices
em relação à tais inclusões, razão pela qual acatamos as mencionadas propostas,
por meio do substitutivo nº 1, ao final redigido.

Ressaltamos, contudo, que a pertinência das inserções será devidamente analisada
pela  competente  comissão  de  mérito,  especialmente  se  o  citado  processo  de
metropolização ocorre nos municípios que se pretende inserir no colar metropolitano
da RMBH.

Assim, do ponto de vista jurídico-constitucional, não visualizamos quaisquer óbices
tanto  em  relação  à  proposta  original,  quanto  no  que  diz  respeito  às  inserções
sugeridas por meio das mencionadas emendas.

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

do Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

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

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

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Tito Torres – Antônio Jorge.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2015

ATA
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 31/3/2015
Presidência dos Deputados Duarte Bechir e Wander Borges

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos dos deputados Arlen Santiago e João Leite; aprovação – Correspondência:
Mensagem nº 13/2015 (encaminhando o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620),
do  governador  do  Estado  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei Complementar nºs 10 a 13/2015 – Projeto de Resolução
nº 5/2015 – Projetos de Lei nºs 778 a 840/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 829 a
831/2015 – Oradores Inscritos:  Discursos dos  deputados Vanderlei  Miranda,  João
Vítor Xavier, Iran Barbosa e Antônio Carlos Arantes – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase:  Abertura  de  Inscrições  –  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos
Ordinários  nºs  829  e  830;  deferimento  –  Palavras  do  Presidente  –  Votação  de
Requerimentos: Requerimento Ordinário nº 831/2015 e Requerimentos nºs 149, 211 e
215/2015; aprovação – Discurso do deputado João Leite – Encerramento – Ordem do
Dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Lafayette de Andrada – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.

–  Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antônio  Carlos  Arantes  –
Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Cabo Júlio – Cássio Soares –
Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Doutor
Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar –
Fred Costa – Geisa Teixeira – Gil Pereira – Glaycon Franco – 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 – Mário Henrique Caixa – Missionário Márcio Santiago – Noraldino
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Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres –
Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Duarte Bechir) – Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
– O deputado Anselmo José Domingos, 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 Arlen

Santiago.
O deputado Arlen Santiago – Sr. Presidente, a gente vê que a última reunião foi

muito curta, e ela ocorreu após todos aprovarmos o orçamento do Estado, em que se
fala muito de déficit, de dificuldades. E, pouco tempo antes, havíamos votado uma
reforma administrativa, o destaque que a oposição apresentou, para que os 13,01%
do  aumento  dado  para  o  piso  salarial  fossem  acoplados  ao  salário  de  todos  os
profissionais da educação de Minas Gerais.  Porém, vimos que, infelizmente, o PT
trabalhou  duramente  aqui,  que  os  grandes  ministros  de  jurisprudência  daqui
argumentaram  que  isso  era  inconstitucional,  e  os  professores  ficaram  sem  o
aumento, sem a reposição dada do piso salarial. Também, presidente, sabemos que
os professores estão chegando à Assembleia e gostaríamos que V. Exa. pedisse à
Polícia  Legislativa  que  liberasse  e  que  os  professores  fossem  recebidos  na
Assembleia, que pudessem vir ao Plenário, visto que eles não têm sido recebidos lá
no palácio do Executivo. Infelizmente, o que foi dito aos professores não tem sido
cumprido, e agora os estão tratando mal, porque o PT não deixa aqui a PEC nº 3 ser,
pelo menos, avaliada, para que no Plenário possam votar contra os 79 mil efetivados.
Queremos  também  falar  da  nossa  indignação,  porque  o  governador  manda  um
projeto a esta Casa – eu gostaria que isso constasse em ata – criando a Secretaria
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de Administração e Recursos Humanos. Aqui o pessoal do PT disse que o governador
gosta tanto do funcionalismo público que criou essa secretaria. E eu gostaria de, em
questão de ordem, saber qual a posição da presidência a respeito desse veto oposto
pelo governador, que eu não entendi: coloca o pessoal da base para votar e criar
mais despesas para o Estado, com a criação de uma secretaria. Daí os coitadinhos
votam, e depois ele veta isso. Além disso, os aposentados não terão direito ao abono
de  R$160,00  que  foi  dado  aos  professores.  Então,  é  pau  nos  efetivados  e  nos
aposentados. Já temos aí mais de 20 mil pessoas que foram aposentadas. Por que
não  convoca  os  concursados?  É  só  chamar.  Estão  para  ser  chamados  14  mil
concursados. No ano passado, foram chamados 6 mil e agora podem chamar 14 mil
concursados que ficam sem obter essa garantia. Já estamos indo para 1º de abril.
Recebi um e-mail  no meu gabinete porque pedi uma audiência com a secretária de
Educação para que nos explicasse alguns projetos que estão parados na região onde
o governador e a presidente dela tiveram a maior votação, que é o Norte de Minas,
onde várias coisas precisam acontecer e alunos estão sem saber por que acabou o
Reinventando o Ensino Médio e o PIP e por que está havendo um corte grande na
folha de pagamento. Aliás, em Matias Cardoso, há uma escola municipal para ser
reformada. Só que a secretária nos enviou um  e-mail dizendo que não tem tempo
para  receber  este  parlamentar,  presidente  da  Comissão  de  Saúde,  e  que  algum
assessor  nos  atenderá.  Ficaremos  muito  satisfeitos  de  ele  nos  atender,  mas
gostaríamos que a secretária de Educação e o governador atendessem os efetivados
e  os  aposentados.  Como é  que  em  um  abandono,  por  menor  que  seja,  não  se
incluem  os  aposentados?  A  minha  mãe  que  não  votou  nesse  governador  me
perguntou:  “Por  que  tanta  maldade,  Arlen,  com  os  aposentados?”.  Portanto,  a
secretária  deverá  vir  a  nossa  comissão.  Pedimos  ao  líder  que  venha  porque  já
aprovamos um requerimento para que ela explique como está a saúde do trabalhador
da educação. Olharemos isso na Comissão de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado João Leite.
O deputado João Leite – Sr. Presidente, na última reunião, discutíamos a questão

dos efetivados da Lei nº 100. Estamos acompanhando essa crueldade, essa maldade
contra essas trabalhadores e esses trabalhadores. Lamentavelmente estamos vendo
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repetir o que aconteceu no anterior governo PMDB e PT, quando mandaram 23 mil
cantineiras embora e ocorreram 100 suicídios – essa é a conta. Naquele tempo, ainda
tivemos a demissão de diretoras eleitas, assim como agora. Lembra-nos bem o líder
Arlen Santiago, tivemos também a efetivação de superintendentes e diretoras que
não tinham feito a certificação. É dessa maneira que o PT age. Agora querem tirar,
mandar  para  o INSS essas trabalhadoras  e  esses trabalhadores que construíram
essa previdência que está aí. Esse regime próprio foi construído por essas pessoas
que há 20 e 25 anos estão contribuindo para a Previdência do Estado de Minas
Gerais, mas agora querem jogá-las fora. Deputado Duarte Bechir, V. Exa. fez muito
bem a reunião ontem porque essa demissão que o PT fará desses servidores atingirá
também as Apaes, aquelas professoras, aquelas cantineiras e aqueles trabalhadores
que cuidam da criança com deficiência. Serão mandados embora 2 mil professores
das  Apaes.  Como elas  funcionarão? Descobrimos ontem, na  sua reunião  que foi
muito  bem  solicitada  –  isso  interessa  também  ao  líder  Arlen  Santiago  –,  que  as
professoras  das  escolas  dos  quilombolas,  as  professoras  indígenas,  dos
assentamentos dos sem-terra, da Fetaemg e do MST irão embora também. Vejam o
que o PT está fazendo no Estado de Minas Gerais. É lamentável. Aguardamos aqui,
então, a PEC nº 3, que resolveria todos esses problemas, além das outras coisas,
não  é?  Hoje  eu  e  V.  Exa.  recebemos  a  delegação  do  Centro  Psíquico  da
Adolescência  e  Infância  –  Cepai.  Lá  não  há  nem  lanche  para  as  crianças  com
problemas psiquiátricos, deputado Nozinho, e agora está parado. Ora, o Pimentel da
Dilma não quer que as crianças do Estado recebam atendimento em Belo Horizonte.
Ele vai cortar, quer municipalizar. Só Belo Horizonte poderá atender, e isso interessa
ao presidente da Comissão de Saúde, deputado Arlen Santiago, porque vai tirar do
resto do Estado, que não pode vir. O centro funciona lá na Rua Padre Marinho, onde
pessoas  de  todo  o  Estado  até  17  anos  estão  sendo atendidas  por  psiquiatras  e
psicólogos, mas eles querem acabar com isso. O Pimentel de Dilma vai fechar, e o
deputado Duarte Bechir ouvirá as mães desesperadas. O governador diz que não tem
dinheiro.  Ora,  há  um  mês  ele  não  vai  ao  Palácio  das  Mangabeiras  porque  a
namorada disse  que lá  está muito  ruim  e tem de ser  restaurado.  Então ele  está
restaurando o  palácio,  trocando o  ar-condicionado e  ainda comprou um avião  de
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R$28.000.000,00  para  viajar,  mas  vai  fechar  o  Cepai,  destinado  a  crianças  com
deficiência  mental,  onde  estão  sendo  atendidas.  Pimentel  da  Dilma  vai  fechar  o
Cepai. É lamentável o que está acontecendo em Minas Gerais. O PT é o governo do
espanto. Estamos espantados, e agora eles querem fazer  uma passeata contra a
corrupção.  É  brincadeira,  não  é?  Esse  governo  federal,  que  tirou  dinheiro  da
Petrobras  e  do  Imposto  de  Renda,  quer  fazer  uma passeata  contra  a corrupção.
Pimentel de Dilma, atenda as crianças com problemas psiquiátricos do Estado de
Minas Gerais lá do nosso Norte de Minas, do Dr. Arlen Santiago; lá em nossa Campo
Belo; em São Gonçalo do Rio Abaixo, do deputado Nozinho. Atenda, não expulse as
crianças  de  Caeté.  Muito  obrigado,  presidente.  Este  é  o  apelo  que  fazemos.
Queremos  explicação  do  governo.  O  que  acontecerá  com  os  professores  dos
quilombolas  e  dos  indígenas?  Todos  esses  professores  estão  sendo  mandados
embora por Pimentel de Dilma.

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

– O deputado Nozinho, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 13/2015*

Belo Horizonte, 26 de março de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição do Estado, apresento veto parcial, por não atender ao imediato interesse
público, à Proposição de Lei nº 22.620, 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 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.

Eis a redação dos dispositivos a serem vetados:
Art. 1º – (...)
“Art. 5º – (…)
XV – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão:
a) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
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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;
(...)
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 – (...)
“Art. 6º – (...)
XXIII – Secretário de Estado de Recursos Humanos.
(...)
Art. 4º – (...)
“Art.12 – (…)
XII – (…)
e) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais – Detel-MG;
(...)
XVII – à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário: Fundação Rural Mineira

– Ruralminas.
Art. 6º – (...)
“Art. 9º – (…)
§ 2º – (…)
VII – Secretário de Estado de Recursos Humanos.
(...)
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
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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:
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;
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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.

§ 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:
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“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. 21 – (...)
Art. 256-C – (…)
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:
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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;

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,
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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. 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
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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. 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. 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. 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
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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. 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



292
____________________________________________________________________________

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. 77 – (...)
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 – (…)
c) o inciso II e o § 2º do art. 10;
(...)
e) a alínea “c” do inciso I e a alínea “f” do inciso IV do art. 12;
(...)
V – (…)
b) os arts. 16, 17, 57, 58, 81, 82, 165 e 166;
(...)
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;”

Razões do Veto:
Cumpridas as etapas preliminares referentes ao balanço financeiro e orçamentário

do Poder  Executivo  do  Estado de  Minas  Gerais,  optou-se  pela  readequação  das
diretrizes originalmente traçadas no Projeto de Lei nº 5706, de 2015, destinando a
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alocação  de  recursos  a  áreas  finalísticas  que  atendem  imediatamente  à
exequibilidade dos objetivos traçados no Plano de Governo.

Com a manutenção da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais como secretaria
de Estado afigurou-se imperativo vetar-se o desmembramento da área de recursos
humanos  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  em  novo  órgão
autônomo,  por  evidente  carência  de  aporte  financeiro  suficiente  e  satisfatório  à
manutenção de ambas as estruturas.

Segundo os fundamentos declinados, comunico a Vossa Excelência que o veto ora
apresentado atende ao interesse público,  o que se manifesta  de  modo geral  nas
alterações  encaminhadas,  destacadamente  à  manutenção  da  Ouvidoria-Geral  do
Estado  de  Minas  Gerais  como secretaria  de  Estado,  suprimindo-se  a  criação  da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos, bem como todos os dispositivos a ela
afetos.

Nestes termos, Senhor Presidente, estas são as razões pelas quais os dispositivos
referidos da proposição de lei em tela foram submetidos a veto parcial, devolvendo-a
ao necessário reexame dos membros desta Egrégia Assembleia Legislativa.

Na  oportunidade,  reitero  a  Vossa  Excelência  votos  de  invulgar  estima  e
consideração.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”
– À Comissão Especial.
* – Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2015

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 36/2013)
Altera o art. 217 e o parágrafo único da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 217 da Lei nº 5.301 passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.  217 –  O militar  que tenha  sofrido,  no  cumprimento  ou  em razão de suas
funções no exercício da atividade policial  militar ou bombeiro militar,  lesões que o
tornem  inválido  ou  incapacitado  permanentemente,  será  promovido,
independentemente de vaga e data própria.

Parágrafo único – O ato de promoção por invalidez ou incapacidade retroage, para
todos os fins e efeitos legais, à data do fato que a provocou ou, quando essa data não
puder  ser  determinada,  à  data  do  laudo  médico  declaratório  da  invalidez  ou  da
incapacidade.”.

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A Lei Complementar nº 125, de 14/12/2012, promoveu a alteração do

art. 217 da Lei nº 5.301, que dispõe sobre o estatuto de pessoal da Polícia Militar, e
instituiu a promoção por invalidez, nos casos em que a invalidez for proveniente de
lesão no cumprimento  das  funções  e  no  exercício  da  atividade  policial  militar  ou
bombeiro militar.

A incapacidade permanente, a par de ser uma realidade que acomete os policiais e
os bombeiros militares, não raras vezes é resultado de intervenções em ocorrências
cuja  ousadia  dos  criminosos,  somada  à  violência  desmedida,  provoca  danos
irreparáveis, tanto física como psicologicamente, a suas vítimas. O dever de ofício e a
obrigação legal impõem aos militares o necessário destemor para enfrentar a onda de
criminalidade cada vez mais crescente, e essas ações criminosas, como anunciado
pela imprensa de Minas e do Brasil, exigem que o legislador proponha alterações que
possam regulamentar a legislação que trata de garantias e direitos.

A proposta em apreço apenas visa corrigir a injustiça que também é alvo de duras e
severas críticas de militares, já que a alteração anterior da lei somente fez menção à
invalidez, como se o incapacitado não fosse também um deficiente, com capacidade
laborativa reduzida e com gastos financeiros além do orçamento para tratar e cuidar
de seu estado de saúde, pelo mesmo motivo mencionado na lei.

Noutro  passo,  o  princípio  da  isonomia,  que  se  aplica  no  caso  desta  proposta,
corrige também o tratamento desigual dispensado aos oficiais e aos incapacitados,
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como na lei,  em que o precitado art.  217 faz alusão somente  aos praças,  o que
julgamos  incoerente,  já  que  toda  legislação  que  dispõe  sobre  garantias,  direitos,
prerrogativas,  deveres  e  obrigações  somente  faz  distinção  quando  assim  é
necessário, para delimitar normas de aplicação entre o praça e o oficial.

Por conclusão lógica, para que a lei atenda aos seus fins sociais, previdenciários e
de  natureza  compensatória  pelo  sacrifício  muitas  vezes  esperado  e  exigível,  em
decorrência  do  exercício  da  atividade  estatal  de  socorro,  resgate,  salvamento,
proteção  e  segurança,  que  a  cada  dia  se  torna  mais  imprescindível  para  o
desenvolvimento, o progresso e o equilíbrio das relações sociais, altera-se também o
parágrafo único do mesmo artigo, para colocar sob o manto da lei os que também
foram  vitimados  pela  crueldade  desmedida  de  criminosos,  que  os  tornaram
incapacitados.

Uma das maiores lutas que são travadas para que a Polícia Militar possa se inserir
no  Estado  Democrático  de  Direito  tem  exatamente  o  objetivo  de  corrigir  a
desigualdade  de  tratamento  entre  oficiais  e  praças  nas  instituições  militares
estaduais.  Propõe-se  assim,  por  meio  deste  projeto  de  lei,  revigorar  a  legislação
sobre os policiais e bombeiros militares, principalmente os incapacitados e os oficiais
das corporações militares, que muitas vezes são vitimados com lesões que os tornam
inválidos ou os incapacitam para o cumprimento de suas funções e em razão do
exercício de suas atividades profissionais.

As  alterações  apresentadas  têm  o  condão  de  tão  somente  declarar  a
responsabilidade objetiva do Estado para com seus agentes, em especial e com mais
razão,  os  policiais  e bombeiros  militares,  que ao longo do registro  da  história  de
Minas Gerais não mediram esforços para preservar a paz ou a restabelecer, quando
necessário ao sentimento de segurança e de confiança dos cidadãos mineiros.

– 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 11/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 4/2011)

Institui a Região Metropolitana de Montes Claros, dispõe sobre sua organização e
funções e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

Da Instituição e da Composição da Região
Metropolitana de Montes Claros

Art. 1º – Fica instituída a Região Metropolitana de Montes Claros, integrada pelos
Municípios  de  Montes Claros,  São João da Ponte,  Capitão  Enéas,  Francisco  Sá,
Juramento, Bocaiuva, Engenheiro Navarro, Claro dos Poções, São João da Lagoa,
Coração de Jesus e Mirabela.

Parágrafo único – Os distritos que vierem a se emancipar por desmembramento de
municípios pertencentes à Região Metropolitana de Montes Claros também passarão
a integrá-la.

CAPÍTULO II
Da Região Metropolitana de Montes Claros

Seção I
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 2º – No planejamento, na organização e na execução das funções públicas de
interesse  comum,  as  ações  dos  órgãos  e  a  gestão  da  Região  Metropolitana  de
Montes Claros abrangerão serviços e instrumentos que repercutam além do âmbito
municipal e provoquem impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

I  –  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de
integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os
municípios da região metropolitana;

II – no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito, tráfego e infra-
estrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos que exerçam a
função de ligação entre os municípios da região metropolitana;

III – no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do aglomerado

metropolitano;
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de atendimento

integrado a áreas municipais;
c) a macrodrenagem das águas pluviais;
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IV – no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do espaço
metropolitano sem conflitos e sem prejuízos à proteção do meio ambiente;

V – na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à poluição:
a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;
c)  a  conservação,  a  manutenção  e  a  preservação  de  parques  e  santuários

ecológicos;
d) o incentivo aos maciços florestais na região, com vista ao suprimento de matéria-

prima  para  o  polo  moveleiro  e  à  contribuição  para  o  processo  de  sequestro  de
carbono;

VI – no aproveitamento dos recursos hídricos:
a)  a  garantia  de  sua preservação  e  de  seu  uso,  em  função das  necessidades

metropolitanas;
b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja afetado por medidas

de proteção dos aquíferos;
c)  a integração e o uso de maneira técnica e racional  dos recursos hídricos da

Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, com vistas a atender à agricultura irrigada;
VII – na cartografia e com relação a informações básicas, o mapeamento da região

metropolitana  e  o  subsídio  ao  planejamento  das  funções  públicas  de  interesse
comum;

VIII  –  na  habitação,  a  definição  de  diretrizes  para  a  localização  de  núcleos
habitacionais e para programas de habitação;

IX – na criação de central de abastecimento para a região, precedida de avaliação
do  potencial  produtivo  de  cada  município,  e  no  direcionamento  da  produção
programada de horticultura com vistas ao abastecimento metropolitano;

X – no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo à instalação de empresas na região;
b) o incentivo às pequenas e médias empresas;
c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao fortalecimento

do cooperativismo na região;
d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos;
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e) a integração com as demais esferas governamentais;
f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de desenvolvimento;
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e ao aprimoramento das cadeias

do agronegócio processadas na região;
h)  a  promoção  de  gestões  nas  esferas  estadual  e  federal  para  a  definitiva

integração da Região Metropolitana de Montes Claros com a Região Metropolitana de
Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar, entre outros benefícios, a melhoria das
telecomunicações,  bem  como  a  reestruturação  e  a  ampliação  da  malha
rodoferroviária  da  região  ligada  ao  transporte  intermodal,  melhorando,  como
consequência, o suprimento de matéria-prima e o escoamento da produção;

XI – o planejamento, de maneira integrada e racional, de recursos disponíveis para
o turismo na área de convergência metropolitana;

XII – o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região, com a adoção
de medidas que visem:

a) à ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as necessidades da
região;

b) ao desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos três segmentos
econômicos estabelecidos na área metropolitana;

XIII  –  a definição de diretrizes  metropolitanas de  política  de  saúde baseada na
prevenção,  no  aparelhamento  da  rede básica,  na  integração das  redes  pública  e
privada e na racionalização dos recursos físicos e humanos à disposição da saúde;

XIV – o aumento da eficácia dos estabelecimentos da região metropolitana, para
melhorar  a  potencialidade  e  a  produtividade  de  instituições  de  pesquisa  e
desenvolvimento tecnológico e da estrutura aduaneira;

XV –  o  fortalecimento  do  desenvolvimento  de  tecnópole  dentro  do  conceito  de
cluster.

Parágrafo único – Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais
de um município serão coordenados em nível metropolitano, com a participação dos
municípios e dos órgãos setoriais interessados.

Seção II
Da Gestão

Art. 3º – A gestão da Região Metropolitana de Montes Claros compete:
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I – à Assembleia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e de controle;
II – às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas às funções

públicas  de  interesse  comum  da  região  metropolitana,  no  nível  do  planejamento
estratégico, operacional e de execução;

III – ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Metropolitano.
Seção III

Da Assembleia Metropolitana
Art. 4º – À Assembleia Metropolitana da Região de Montes Claros, órgão colegiado

com  poderes  normativos  e  de  gestão  financeira  dos  recursos  do  Fundo  de
Desenvolvimento Metropolitano de Montes Claros, compete:

I – exercer o poder normativo e regulamentar de integração do planejamento, da
organização e da execução das funções públicas de interesse comum;

II  –  zelar  pela  observância  das  normas,  mediante  mecanismos  específicos  de
fiscalização e controle dos órgãos e das entidades metropolitanas;

III  –  elaborar  e  aprovar  o  Plano  Diretor  Metropolitano,  do  qual  farão  parte  as
políticas globais e setoriais para o desenvolvimento socioeconômico metropolitano,
bem como os programas e projetos a serem executados, com as modificações que se
fizerem necessárias à sua correta implementação;

IV – acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor Metropolitano em curto,
médio e longo prazos;

V  –  aprovar  as  políticas  de  aplicação  dos  investimentos  públicos  na  Região
Metropolitana  de  Montes  Claros,  respeitadas  as  prioridades  setoriais  e  espaciais
explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em seus programas e projetos;

VI – promover a compatibilização de recursos provenientes de fontes distintas de
financiamento destinados à implementação de projetos indicados no Plano Diretor
Metropolitano;

VII – administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII – aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos recursos do Fundo

de Desenvolvimento Metropolitano;
IX – aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes orçamentárias da

Região Metropolitana de Montes Claros;
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X – estabelecer as diretrizes  da política tarifária  dos serviços metropolitanos de
interesse comum;

XI  –  colaborar  para  o  desenvolvimento  institucional  dos  municípios  que  não
disponham de capacidade de planejamento próprio;

XII – aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios semestrais de
desempenho do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

XIII – aprovar os relatórios semestrais de avaliação da execução do Plano Diretor
Metropolitano e de seus respectivos programas e projetos;

XIV  –  estimular  a  participação  da  sociedade  civil  na  definição  dos  rumos  do
desenvolvimento da Região Metropolitana de Montes Claros.

Art. 5º – A Assembleia Metropolitana de Montes Claros é composta por:
I  –  prefeitos  dos  municípios  que  compõem  a  Região  Metropolitana  de  Montes

Claros;
II – vereadores das câmaras dos municípios que compõem a Região Metropolitana

de Montes Claros, na proporção de um vereador para cada cinquenta mil habitantes
ou fração;

III – dois representantes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por
ela indicados;

IV – dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados pelo governador
do Estado;

V – um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair sobre juiz de
direito titular de comarca pertencente à região metropolitana, indicado pelo presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

VI – quatro representantes do Colar Metropolitano de Montes Claros, eleitos por
seus pares, sendo:

a) dois prefeitos;
b) dois vereadores.
§ 1º – Os prefeitos a que se refere o inciso I deste artigo indicarão um suplente, a

ser escolhido entre os secretários municipais dos respectivos municípios.
§ 2º – Os membros da Assembleia Metropolitana a que se referem os incisos II a VI
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deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma forma como os titulares, para
atuar em caso de impedimento destes.

§ 3º – O mandato dos membros da assembleia será de dois anos, permitida uma
recondução para igual período, ressalvado o disposto no § 4º.

§ 4º – A duração do mandato dos prefeitos corresponderá à de seus mandatos
eletivos.

§ 5º – A participação na Assembleia Metropolitana de Montes Claros é considerada
de interesse público relevante e não será remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 6º – Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Região
Metropolitana de Montes Claros:

I  –  planejar,  elaborar  e  submeter  à apreciação da Assembleia  Metropolitana de
Montes Claros os projetos integrados de desenvolvimento econômico e social;

II – buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de interesse da
Região Metropolitana de Montes Claros;

III – elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem discutidos no âmbito
da Assembleia Metropolitana;

IV – promover discussões, visitas e audiências públicas com o objetivo de ampliar a
participação da sociedade civil no debate e na busca de soluções para os problemas
da Região Metropolitana de Montes Claros.

Art.  7º  –  O  Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  de  caráter
consultivo, terá a seguinte composição:

I – representantes dos conselhos municipais;
II – representantes das empresas da região;
III – representantes das demais entidades associativas.
Parágrafo  único  –  A  função  de  membro  do  Conselho  de  Desenvolvimento

Econômico  e  Social  será  considerada  de  interesse  público  relevante  e  não  será
remunerada.

Art. 8º – A Assembleia Metropolitana de Montes Claros regulamentará os critérios
de escolha dos membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da
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Região Metropolitana de Montes Claros, de acordo com o seu regimento interno.
Seção V

Do Colar Metropolitano
Art.  9º  –  Os  municípios  do  entorno  da  Região  Metropolitana de  Montes  Claros

atingidos  pelo  processo  de  metropolização  constituirão  o  Colar  Metropolitano  e
integrarão o  planejamento,  a  organização e a  execução das  funções  públicas de
interesse comum.

Art. 10 – A integração, para efeito de planejamento, organização e execução de
funções  públicas  de  interesse  comum,  dos  municípios  que  compõem  o  Colar
Metropolitano se fará por meio de resolução da Assembleia Metropolitana da Região
Metropolitana de Montes Claros, assegurada a participação do município diretamente
envolvido no processo de decisão.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Montes Claros– Funmoc

Art.  11  –  Fica  instituído  o  Fundo de Desenvolvimento  Metropolitano de  Montes
Claros – Funmoc –,  destinado a apoiar os municípios  da região metropolitana na
elaboração  e  implantação  de  projetos  de  desenvolvimento  institucional  e  de
planejamento  integrado  do  desenvolvimento  socioeconômico  e  industrial  e  na
execução de projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento autossustentável da região.

Art. 12 – São recursos do Funmoc:
I – as dotações orçamentárias;
II  –  as  doações,  os  auxílios,  as  contribuições  e  os  legados  que  lhe  forem

destinados;
III – os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas e externas

destinadas à implementação de programas e projetos de interesse comum da Região
Metropolitana de Montes Claros;

IV – a incorporação ao fundo dos retornos das operações de crédito relativos a
principal e encargos;

V – as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI – outros recursos.
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Art. 13 – Poderão ser beneficiários dos recursos do Funmoc, exclusivamente, as
prefeituras e os órgãos públicos da administração direta e indireta dos municípios
integrantes da Região Metropolitana de Montes Claros e dos municípios  do Colar
Metropolitano.

Parágrafo único – É vedado ao Funmoc realizar operação de crédito, nos termos do
art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art.  14  –  O  Funmoc,  de  duração  indeterminada,  tem  como unidade  gestora  a
Assembleia Metropolitana e como agente financeiro instituição de crédito oficial ou
privada a ser definida pela Assembleia Metropolitana.

Parágrafo único – O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos serviços
prestados.

Art.  15  –  São  condições  para  a  obtenção  de  financiamento  ou  de  repasse  de
recursos do Funmoc:

I – a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou programa, aprovado
pela  Assembleia  Metropolitana,  de  acordo  com  as  normas  do  Plano  Diretor
Metropolitano;

II – o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do
projeto  ou  programa pelo  município,  órgão ou entidade estadual  ou  municipal  ou
entidade não governamental beneficiários do projeto ou programa.

Art. 16 – A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo Funmoc será
comprovada na forma definida em regulamento pela Assembleia Metropolitana.

Art.  17 – Os demonstrativos financeiros  e contábeis do  Funmoc obedecerão ao
disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ou em outra que vier a
substituí-la,  bem como às normas gerais  e específicas  do Tribunal  de Contas do
Estado.

Art. 18 – Aplicam-se ao Funmoc, no que couber, as normas da Lei Complementar nº
27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 19 – As despesas do FUNMOC correrão por conta de dotação orçamentária
própria.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Art.  20 – Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de Montes Claros as
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regras contidas nos arts. 1º a 6º da Lei Complementar nº 26, de 14 de janeiro de
1993.

Art. 21 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Tadeu Martins Leite
Justificação: O projeto apresentado tem por objetivo instituir a Região Metropolitana

de Montes Claros,  em conformidade com os arts.  41 e seguintes  da Constituição
Estadual e a Lei Complementar n° 26, de 14/1/1993.

A Região  Metropolitana  de  Montes  Claros  será  composta  por  seus  municípios
limítrofes, com o intuito de desenvolver a região de forma planejada e homogênea,
“contribuindo  para  a  redução  das  desigualdades  regionais,  mediante  execução
articulada  de  planos,  programas  e  projetos  regionais  e  setoriais  dirigidos  ao
desenvolvimento  global  das  coletividades  do  mesmo  complexo  geoeconômico  e
social” (art. 41, II, Constituição Estadual).

O  Norte  de  Minas,  emergente  e  em  crescente  desenvolvimento,  necessita  da
criação  dessa  região  metropolitana  para  que  haja  realmente  uma  gestão  dos
interesses comuns, como, por exemplo, transporte intermunicipal, segurança pública,
saneamento  básico,  uso  do  solo,  preservação  e  proteção  do  meio  ambiente,
habitação, entre outros, de forma equilibrada, viabilizando-se, assim, o crescimento
homogêneo da região.

Isso  posto,  espero  que  meus  pares  apoiem  a  proposta  e  que  emendas  sejam
apresentadas para seu melhor aproveitamento, para que possamos, assim, contribuir
mais uma vez com o Norte de Minas, que tanto necessita de incentivos e créditos.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 38/2013)

Dispõe  sobre  o  registro,  na  carteira  de  identidade  funcional  dos  policiais  e
bombeiros militares do Estado, da condição de pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica acrescentado à Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, no Capítulo
IV, o seguinte art. 16-A:

“Art.  16-A – A pedido do militar,  será incluída na Cédula de Identidade Militar  a
condição de pessoa com deficiência.

§ 1º – A informação de que trata o caput será, para todos os fins de direito:
I – por prazo indeterminado, no caso de deficiência permanente;
II – pelo prazo de dois anos, renovável por igual período, no caso de deficiência não

permanente ou de deficiência mental.
§ 2º – Para o efeito de reserva de vagas em certames públicos e de recebimento de

benefícios monetários ou tributários, a cédula de identidade com a informação de que
trata o caput não eximirá o militar de submeter-se a novos exames médicos, se assim
for exigido.”.

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  Este  projeto  de  lei  complementar  altera  a  Lei  nº  5.301,  de  1969,

acrescentando  o  art.  16-A  no  Capítulo  IV,  que  trata  dos  deveres,  das
responsabilidades, dos direitos e das prerrogativas dos militares, e visa a permitir o
registro  da  condição  de  pessoa  com  deficiência  no  documento  pessoal  de
identificação dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais.

A proposta em apreço nos remete à estreita correlação, inclusive psicológica, entre
os militares estaduais,  principalmente os que têm algum tipo de deficiência física,
sensorial, mental ou intelectual, e está em consonância com o Decreto nº 3.298, de
20/12/1999, que regulamentou a Lei nº 7.853, de 1989, que dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas
de proteção e dá outras providências.

A Constituição da República e a Carta Estadual trazem em seus textos disposições
para fortalecer o exercício da cidadania, bem como para abolir e coibir a exclusão
social,  assegurando  o  pressuposto  do  Estado  Democrático  de  Direito  relativo  à
dignidade humana, conforme os arts. 1º, II, e 3º, III.

Cabe ao legislador o papel de concretizar o desiderato do constituinte originário,
editando normas que garantam o pleno exercício dos direitos individuais e sociais dos
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cidadãos, visando à sua efetiva inclusão social, principalmente, e com mais razão,
quando  se  trata  de  pessoas  com  deficiência,  muitas  vezes  segregadas  e
discriminadas pela limitação que lhes é imposta, o que não raras vezes lhes dificulta e
impede o gozo e o exercício de direitos e garantias fundamentais.

Assim, é responsabilidade do Estado buscar solução para eventuais e possíveis
transtornos  que  as  pessoas  com  deficiência  enfrentam  no  dia  a  dia,  tendo
frequentemente de apresentar atestados médicos atualizados, a fim de comprovar
seu estado para obter os benefícios que o legislador lhes conferiu em leis destinadas
à  promoção  e  à  proteção  do  princípio  da  igualdade e  da  dignidade  humana,  da
mobilidade e da acessibilidade.

É necessário diminuir os esforços das pessoas com deficiência na busca de seus
interesses e da realização dos valores sociais de respeito à dignidade humana e de
diminuição  das  desigualdades  sociais,  o  que  se  pretende  com  a  proposição
apresentada.  É necessário que o Estado,  no exercício  de  suas atribuições,  adote
medidas para desburocratizar o acesso à cidadania, promovendo ações e políticas
que minimizem as dificuldades para alcançá-la.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres legisladores desta Casa para aprovação
deste projeto de lei complementar.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e da
Pessoa com Deficiência  para parecer,  nos termos do art.  192,  c/c  o art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 44/2013)

Dispõe  sobre  a  readaptação  dos  militares  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de
Bombeiros  Militar,  para  o exercício de  funções e  atividades compatíveis  com sua
incapacidade total ou parcial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DA READAPTAÇÃO DE MILITAR ESTADUAL
SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  1º  –  Fica  assegurada  aos  militares  estaduais  julgados  incapazes



307
____________________________________________________________________________

definitivamente para o exercício da atividade-fim das instituições militares estaduais,
mas não inválidos, a possibilidade de readaptação ao serviço, a qual obedecerá ao
critério  da  incapacidade  total  ou  parcial  para  o  serviço  ativo,  promovendo-se  o
aproveitamento máximo, real e prático da capacidade remanescente do indivíduo.

§  1º  –  Declarado  o  militar  estadual,  pela  junta  médica  de  saúde,  incapaz
definitivamente para o exercício da atividade-fim, será ele cientificado por escrito de
que poderá requerer, no período de seis meses, a readaptação, nos termos desta lei.

§ 2º – Decorrido o prazo de seis meses de que trata o § 1º sem a manifestação do
militar, será ele reformado ex-officio, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º – Para os fins desta lei, readaptação é o aproveitamento do militar estadual
em atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em
sua capacidade física, verificada em inspeção médica oficial, observada a habilitação
exigida e o nível de escolaridade de cada função e cargo, na forma desta lei.

Art. 3º – A readaptação ocorrerá ex-officio ou a pedido do militar estadual.
Art. 4º – A readaptação ex-officio é de iniciativa do órgão responsável pela gestão

de recursos humanos da instituição, mediante inspeção médica que declare o militar
incapaz, mas em condições de ser readaptado.

Parágrafo único – Somente ocorrerá a readaptação ex-officio nos casos em que o
militar  não  tiver  cumprido  o  tempo  necessário  para  sua  passagem  à  reserva
remunerada, sendo-lhe facultada a opção de não ser readaptado, a qual importará
sua reforma, nos termos da legislação em vigor.

Art. 5º – Não sendo considerada possível a readaptação, o militar será considerado
inválido, devendo constar em ata de inspeção de saúde.

SEÇÃO II
DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE

Art. 6º – Compete à Junta Central de Saúde o exame do militar para a verificação e
a comprovação  da perda de sua condição física  ou  mental  para  o  exercício  das
atribuições específicas de seu cargo.

Parágrafo único – A equipe médica que avaliará o militar, para os fins de aplicação
do  disposto  no  caput deste  artigo,  deverá  ser  composta  no  mínimo  por  um
especialista no caso.
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CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE READAPTAÇÃO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º – O termo inicial do processo de readaptação será o requerimento do militar
ou  documento  devidamente  fundamentado  pela  administração  nos  casos  de
readaptação ex-officio.

Art. 8º – A readaptação será:
I  –  provisória,  pelo  prazo de três  anos,  por  meio  da  designação temporária  de

atribuição compatível com o estado de saúde do militar,  no próprio órgão em que
estava lotado, ou, não sendo possível, na mesma localidade em que estava lotado ou
em local o mais próximo possível, sem nenhum prejuízo de sua situação;

II  –  definitiva,  por  meio  da  designação  para  desempenho  de  nova  atribuição
compatível com o estado de saúde do militar, observados os requisitos de habilitação
profissional e o nível de escolaridade, além das condições de saúde do readaptando,
em local que permita o melhor aproveitamento de sua capacidade laborativa.

§  1º  –  A  readaptação  definitiva  será  precedida  de  processo  de  readaptação
provisória.

§ 2º – O desempenho funcional será acompanhado pelo titular do órgão em que
estiver lotado o militar, sendo permitida a delegação de competência.

§ 3º – O ato de readaptação, por revestir-se de aspectos específicos que tratam do
aproveitamento  funcional  do  militar  quanto  a  sua capacidade  remanescente,  será
publicado no diário oficial do Estado pelo órgão de recursos humanos da instituição.

Art. 9º – O tempo decorrido entre a declaração da incapacidade definitiva para o
serviço de policial militar ou de bombeiro militar e a publicação do respectivo ato de
readaptação será considerado como de efetivo exercício.

Parágrafo  único  –  O  militar  readaptado,  por  força  do  caput deste  artigo,  tem
garantido seu retorno ao quadro de antiguidade de seu posto ou graduação, bem
como a sua regularização funcional no que concerne a vantagens e direitos previstos
na Lei nº 5.301, de 1969, e em suas alterações.

Art. 10 – Para atendimento ao disposto nesta lei, quando houver necessidade de
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deslocamento obrigatório de sua unidade de lotação, o militar terá direito a diárias de
viagem e a ressarcimento das despesas com alimentação e transporte, na forma da
legislação vigente.

Art. 11 – O processo de readaptação deverá proporcionar ao militar o treinamento
na  nova  atribuição  a  ser  exercida,  bem  como  o  acompanhamento  por  equipe
multidisciplinar biopsicossocial da instituição, com ênfase em sua nova função.

Art. 12 – O processo de avaliação da incapacidade e de subsequente readaptação
compreenderão quatro fases, a saber:

I – o exame médico pericial – no qual serão apreciadas as condições de sanidade
mental, a capacidade física, a natureza e a extensão das lesões, as enfermidades ou
os  distúrbios  funcionais,  as  indicações  e  as  contraindicações  sugeridas,  gerais  e
específicas, para o trabalho;

II  –  o  exame do  caso social  –  no  qual  serão  estudadas  as  condições  básicas
relativas aos fatores socioeconômicos;

III  –  o  exame  do  caso  educacional  –  no  qual  serão  verificados  o  nível  de
escolaridade  e  as  condições  de  formação  educacional,  para  fins  de  alocação  do
militar;

IV – o exame do caso administrativo – no qual serão estudadas as atribuições a
serem desempenhadas pelo readaptando.

Parágrafo único – Os processos de avaliação de incapacidade e de readaptação
serão instruídos com exames necessários ao caso concreto.

SEÇÃO II
DA READAPTAÇÃO PROVISÓRIA

Art. 13 – Durante o período de readaptação provisória devem ser concedidas ao
militar  facilidades  que  lhe  permitam  conciliar  a  permanência  em  exercício  com  a
participação  em  programa destinado  à  recuperação de  suas  condições  de  saúde
física, sujeitando-se à necessária comprovação de frequência.

Parágrafo único – Serão expedidas à chefia correspondente as sugestões médicas
descritas  no laudo de readaptação provisória  do  militar  para  que seja atendido o
disposto neste artigo.

Art.  14  –  A readaptação  provisória  poderá  ser  reavaliada,  em  qualquer  tempo,



310
____________________________________________________________________________

mediante determinação do órgão de recursos humanos da instituição, a requerimento
do  militar,  ou  por  manifestação  fundamentada  da  chefia  imediata,  devendo  a
reavaliação ser realizada pela Junta Central de Saúde.

Parágrafo único – Da reavaliação prevista neste artigo decorrerão:
I – a continuidade da readaptação provisória;
II – sugestões para exercício de novas atribuições;
III – transformação da readaptação provisória em definitiva;
IV – encaminhamento para processo de aposentadoria na condição de inválido.
Art.  15 – Findo o prazo estipulado no inciso I do art.  8º desta lei,  não havendo

manifestação  em  contrário  nos  termos  do  art.  16,  a  readaptação  provisória  será
automaticamente alterada para readaptação definitiva.

SEÇÃO III
DA READAPTAÇÃO DEFINITIVA

Art. 16 – Não sendo possível a readaptação definitiva na forma do art. 15º, o militar
será declarado inválido e reformado com seus direitos e vantagens, nos termos da
legislação vigente.

Art. 17 – Em qualquer caso, a readaptação só poderá ser feita respeitando-se a
qualificação, a habilitação e as condições de saúde do militar.

Art.  18  –  O  militar  considerado  readaptado  ao  serviço  ativo  retornará  às  suas
funções e atividades, respeitadas suas condições, limitações e restrições funcionais,
conforme seja sua readaptação provisória ou definitiva.

§ 1º – Fica assegurada ao militar readaptado a ascensão na carreira dentro dos
postos e graduações existentes  em seu quadro ou qualificação,  devendo a Junta
Central de Saúde, por ocasião da realização do laudo de readaptação, apontar, se for
o caso, qual a limitação de função ou atividade do militar.

§ 2º – A promoção do militar readaptado se dará por merecimento e antiguidade, na
forma da legislação vigente, revogando-se eventual disposição impeditiva.

Art.  19  –  Para  ingresso no  Quadro  de  Acesso –  QA –  para  a  promoção,  será
necessário que o oficial satisfaça os seguintes requisitos:

I – conclusão, com aprovação, dos cursos necessários ao ingresso e ao acesso
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gradual a cada posto, dentro de seus respectivos quadros, em consonância com o
plano de carreira vigente;

II – estado de saúde físico e mental compatível com o exercício de suas funções e
atribuições, ou, no caso de readaptados, comprovação do aproveitamento máximo,
real e prático de sua capacidade remanescente, verificado periodicamente, conforme
instruções do órgão de recursos humanos;

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 – Caberá à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar,  para fins de
adequação às disposições desta lei,  planejar,  realizar  e  acompanhar  a adaptação
gradativa dos quartéis da instituição, dando prioridade àqueles em que houver lotação
de militares ou servidores civis readaptados, observando as disposições constantes
na Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, que dispõe sobre o apoio e a assistência à
pessoa com deficiência e dá outras providências.

Art.  21 – A readaptação não excluirá o militar  do  exercício de quaisquer  outros
direitos  ou  deveres  previstos  na  legislação  vigente,  inclusive  a  substituição
temporária, desde que compatível com a função.

Art. 22 – O uniforme do militar readaptado poderá ser, com vistas a proporcionar-lhe
maior  conforto  e  versatilidade,  o  uniforme  de  educação  física  previsto  no
Regulamento de Uniformes e Insígnias da Instituição Militar Estadual.

Parágrafo  único  –  A administração  pública  fornecerá  vale-transporte  ao  militar
readaptado ou lhe possibilitará o fornecimento de transporte orgânico.

Art. 23 – Esta lei beneficiará todo militar que tenha sido reformado por incapacidade
definitiva para o serviço ativo na instituição militar.

§ 1º – O militar reformado por incapacidade definitiva que tiver idade compatível
para o retorno à instituição e apresentar requerimento para tanto será encaminhado à
Junta  Central  de  Saúde,  para  avaliação de  suas  condições  para  a  reversão e  a
readaptação.

§  2º  –  O  militar  reformado  por  incapacidade  definitiva,  em  fato  decorrente  de
acidente,  doença,  moléstia  ou  enfermidade com relação de causa e efeito  com o
serviço,  cuja  idade  houver  extrapolado  o  limite  previsto  para  a  permanência  no
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serviço  ativo,  terá  garantidos,  de  forma  compensatória,  os  mesmos  direitos
concedidos aos militares considerados inválidos.

Art. 24 – O governador do Estado, mediante proposta do Comando-Geral, editará
norma complementar a fim de regulamentar esta lei.

Art. 25 – Esta lei complementar entra em vigor quarenta e cincos dias após sua
publicação.

Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  Este  projeto  de  lei  complementar  adota  premissas  e  princípios  já

consagrados pela legislação que trata dos direitos e das garantias das pessoas com
deficiência, que são vítimas de restrição ou limitação laboral em razão de doença ou
acidente que provocaram sua incapacidade parcial e residual.

Em  decorrência  de  sua  incapacidade  laborativa,  o  militar  se  submete  a  um
verdadeiro suplício, pois, além de não contar com previsão legal para sua reabilitação
nos  moldes  como  se  pretende  neste  projeto,  que  dispõe  sobre  sua  reabilitação
profissional,  vê-se  às  voltas  com um tratamento  humilhante,  degradante,  que  por
vezes viola sua dignidade e agrava seu estado de saúde.

A partir  da submissão do militar a perícia médica, para avaliação e subsequente
encaminhamento para possível tratamento, não há na legislação nenhuma política
nem programa específico  para  sua  reabilitação  profissional,  de  acordo  com  suas
habilidades e competências. Essas habilidades e competências, aliadas à experiência
profissional adquirida, devem ser balizas para sua inclusão social e profissional, para
que ocorra seu reaproveitamento em atividades compatíveis com sua função.

Não  há  ainda  nenhuma política  institucional  nem  governamental  que  concentre
seus  esforços  no  reaproveitamento  do  militar  nessas  condições,  com  sua
consequente reabilitação profissional, o que inflige ao militar nessa situação graves e
irreparáveis  prejuízos,  com efeitos  secundários  para  os  cofres  públicos,  pois  será
necessário  antecipar  a  transferência  do  militar  para  a  inatividade,  após  laudo
conclusivo  do  órgão  de  perícias  e  inspeção  médica  da  instituição  militar,  o  que
provoca  mais  redução  do  efetivo,  comprometendo  o  já  fragilizado  sistema  de
prevenção e repressão da criminalidade e da violência.
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O projeto de lei confere direitos e garantias que estão previstos tanto em legislação
estadual, como a Lei nº 8.193, de 1982, com suas alterações, como em leis federais,
assim como em tratados que cuidam dos direitos  humanos que são garantidos a
todos  os  cidadãos  com  deficiência,  sem  distinção  de  nenhuma  natureza.  E  as
atividades  desempenhadas  pelos  policiais  e  pelos  bombeiros  militares  são
eminentemente  perigosas,  de altos  e  potenciais  riscos,  o  que os  expõe a  todo o
instante, em total e incondicionada submissão, por dever legal,  aos agentes e aos
vetores contagiosos e violentos, devido às peculiaridades de seu trabalho e de sua
atividade profissional.

Muito  se  tem  avançado,  nas  discussões  sobre  os  direitos  das  pessoas  com
deficiência, e os avanços conquistados passam ao largo da legislação de pessoal da
Polícia Militar  e do Corpo de Bombeiros Militar,  o  que acaba por  produzir  cruel  e
visível discriminação social, profissional, familiar e política, com violação da dignidade
humana, restrição ao exercício da cidadania, impedimento do exercício de funções e
privação da garantia de ascensão e progressão na carreira.

Em obediência à legislação que disciplina os direitos e as garantias das pessoas
com deficiência,  recentemente  foi  publicado edital  de  concurso  público  na  Polícia
Militar para recrutamento e seleção para preencher o percentual legal determinado na
lei,  sendo  certo  que  o  projeto  está  em  perfeita  sintonia  com  a  legislação
infraconstitucional sobre o problema.

Deve-se  ressaltar  que  este  projeto  se  fundamenta  em normas  do ordenamento
jurídico  pátrio  que  respeitam  as  pessoas  com  deficiência,  mas  valorizam  suas
habilidades,  competências  e  experiência  profissional,  como  diretrizes  para  sua
reabilitação profissional  e social,  para recuperação de sua autoestima e para sua
inclusão social  e  familiar,  estimulando sua própria  capacidade,  seu sentimento de
pertencimento e seu pleno desenvolvimento como pessoa.

Não  é  outro  o  objeto  e  o  objetivo  deste  projeto,  que  ora  encaminhamos  para
apreciação  desta  egrégia  Casa,  e  temos  testemunhado  o  esforço  de  cada
parlamentar  para  construir  e  repensar  a  segurança  pública  e  a  defesa  civil,
respectivamente  atribuídas  e  desempenhadas  pelos  policiais  militares  e  pelos
bombeiros militares, que em boa hora se tornaram o centro das discussões para uma
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solução mais efetiva dos problemas da crescente e já quase incontrolável onda de
crimes  e  violência  que assola  a  sociedade de Minas  Gerais,  vide  reportagem  do
Portal  R7,  de  autoria  do  jornalista  Ramon  Guerra,  com  o  título  Na Grande  BH,
ocorrências contra o patrimônio tiveram a mesma taxa de crescimento.

Com a aprovação deste projeto, que dispõe sobre a readaptação dos militares da
Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  para  o  exercício  de  funções  e
atividades compatíveis com sua incapacidade total ou parcial, haverá duplo benefício
e  vantagem.  Por  um  lado,  a  administração  pública,  com  a  reabilitação,  reduzirá
despesas  com  o  crescimento  da  folha  de  pessoal  inativo,  de  modo  abrupto  e
inesperado,  já  que  a  incapacidade  permanente  pode  ser  decretada  a  qualquer
momento; por outro lado, o administrado,  in casu os policiais militares e bombeiros
militares, terá condições de prosseguir na carreira com seus direitos e vantagens.

Uma terceira vantagem social e  econômica que surgirá com a aprovação deste
projeto é a previsão de retorno à atividade do militar  reformado por incapacidade
definitiva  que  estiver  com  idade  compatível  para  o  exercício  de  suas  funções  e
apresentar  requerimento  para  avaliação  pela  Junta  Central  de  Saúde  de  suas
condições para a reversão e a readaptação.

A última  vantagem,  talvez  a  mais  importante,  é  a  promoção  e  a  proteção  da
dignidade como pressuposto da cidadania.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 4.816/2013)

Susta os efeitos dos dispositivos que menciona, da Resolução Conjunta nº 4.278,
de 10 de outubro de 2013, que regula as perícias, licenças e dispensas-saúde na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Ficam sustados os efeitos dos arts. 22; 28, § 3º; 32, §§ 1º a 8º, 10 e 12; 34,

§§ 3º, 6º e 7º; 35, §§ 3º e 5º; 36, §§ 1º a 3º, 6º e 7º; 68; 70, §§ 1º e 2º; e 71 da
Resolução Conjunta nº  4.278,  de 10 de outubro de 2013, que regula as perícias,
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licenças e dispensas-saúde na Polícia Militar  e no Corpo de Bombeiros Militar  do
Estado.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 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 Resolução Conjunta nº
4.278,  de  10/10/2013,  que  dispõe  sobre  perícias,  licenças  e  dispensas-saúde  na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado, violou direitos consagrados
pela Resolução nº 1.931, de 2009, que se baseou na Lei nº 3.268, de 30 de setembro
de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de junho de 1958, modificado
pelo  Decreto  nº  6.821,  de  14  de  abril  de  2009,  e  pela  Lei  nº  11.000,  de  15  de
dezembro de 2004, e consubstanciado nas Leis nº 6.828, de 29 de outubro de 1980,
e 9.784, de 29 de janeiro de 1999. A administração pública, através da resolução
supracitada, exorbitou no exercício do poder regulamentar quando determinou, em
seus artigos:

“Art. 22 – Quando a natureza ou a gravidade da moléstia, sequela ou deformidade
impossibilitar o militar de comparecer ao NAIS ou, em se tratando de militar lotado em
local onde não haja NAIS, a critério dos oficiais médico e cirurgião-dentista peritos,
este último na área de competência da odontologia, a licença-saúde e/ou dispensa-
saúde  a  que  se  refere  o  art.  20,  VII  e  VIII,  “a”,  “c”,  “d”e  “h”,  poderá  ser
excepcionalmente  concedida,  mediante  fundamentação técnica,  através de perícia
indireta baseada na avaliação de atestados, relatórios, exames e laudos emitidos por
médico assistente, além de contato pelos diversos meios de comunicação.

(...)
Art.  28 – Das perícias de saúde nas JMS e nos NAIS decorrerão os seguintes

pareceres, dentre outros:
(...)
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§ 3º – O parecer que conclua pela inaptidão do militar para frequentar curso ou
estágio não implicará em declaração de incapacidade para o serviço.

(...)
Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião-dentista dos NAIS

das  Unidades  nas  IME,  este  último  na  área  de  competência  da  odontologia  e,
exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de
licença  e  dispensa-saúde,  obrigatoriamente  precedida  de  avaliação  pericial,  nos
termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta
Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado.

§  1º  –  A concessão de licença e  dispensa-saúde se dará  por  homologação  do
atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se
encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua
emissão.

§ 2º  – Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no
parágrafo anterior.

§ 3º – O atestado emitido pelo médico ou cirurgião-dentista assistente, seja da rede
contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de
perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência
do militar no trabalho. Os oficiais médico e cirurgião-dentista podem aceitar ou rejeitar
o  atestado,  no  todo  ou  em  parte,  tendo  total  autonomia  na  formulação  de  suas
convicções e definição do período do afastamento.

§  4º  –  É  atribuição  exclusiva  do  oficial-médico  do  NAIS,  das  JRS  e  da  JCS
determinar  a  capacidade  laborativa  do  militar  periciado,  tanto  após  o  término  da
licença-saúde, quanto após a concessão ou homologação de dispensa-saúde, dentro
dos limites de suas atribuições.

§  5º  –  Na  vigência  de  atestado  de  outro  profissional,  constatada  capacidade
laborativa, o oficial médico do NAIS, da JRS ou da JCS, poderá modificar o período
de afastamento  e/ou  substituir  licença-saúde por  dispensa-saúde,  após perícia  de
saúde.

(...)
§ 7º – O militar  comparecerá ao NAIS da Unidade em que estiver vinculado no
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mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil,  após a emissão de atestado por
médico  ou  cirurgião-dentista assistente,  sob pena de preclusão,  sem embargo da
responsabilização administrativa ou penal porventura cabíveis.

(...)
§  10  –  Os  períodos  de  internação  hospitalar,  devidamente  comprovados  pelo

sumário de alta, serão computados como licença-saúde.
(...)
§ 12 – O militar comunicará formalmente ao seu chefe direto o local onde encontrar-

se-á  durante  o  cumprimento  da  licença  médica,  sob  pena  de  responsabilização
administrativa ou penal.

(...)
Art. 34 – O período máximo de licença-saúde, incluindo os períodos de internação

hospitalar,  concedido pelo oficial-médico ou pelo oficial-cirurgião-dentista do NAIS,
este último na área de competência da odontologia, será de trinta dias, consecutivos
ou não, nos últimos doze meses, salvo a licença-maternidade.

(...)
§ 3º – É de competência exclusiva da JRS ou da JCS a concessão de licença-

saúde por período superior ao previsto neste artigo.
(...)
§ 6º – Fica vedada aos oficiais médico e cirurgião-dentista do NAIS, este último na

área  de  competência  da  odontologia,  a  homologação  de licença-saúde  de militar
submetido a processo administrativo disciplinar (PAD/PADS), independentemente do
número de dias de licença que foram homologados nos últimos doze meses.

§ 7º – Nas situações mencionadas no parágrafo anterior, a concessão de licença-
saúde será realizada, exclusivamente, pela JRS, se necessário com o apoio da Tele
JCS, até noventa dias, e pela JCS, nos demais casos.

(…)
Art. 35 – O período máximo de dispensa-saúde a ser concedido pelo oficial-médico

do NAIS será de trezentos e sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos vinte e
quatro meses.

(...)
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§ 3º – É de competência exclusiva da JCS ou JRS, com a consultoria da Tele JCS,
a  concessão  de dispensa-saúde  por  período  superior  ao  previsto  no  caput  deste
artigo.

(...)
§  5º  –  Os  pareceres  emitidos  na  forma  prevista  no  parágrafo  anterior  estarão

sujeitos à homologação pela JRS, com a consultoria da Tele JCS, ou pela JCS.
(...)
Art. 36 – É vedado ao oficial-médico e ao oficial-cirurgião-dentista do NAIS ou da

JRS,  conceder  licença-saúde  ou  dispensa-saúde  contrariando  ou  divergindo  de
parecer em vigor da JCS, salvo quando se tratar de comprovada alteração do quadro
clínico, outra moléstia ou lesão.

(...)
§ 2º – A apresentação pelo militar de novo atestado de médico ou de cirurgião-

dentista assistente, contrariando parecer médico pericial emitido pela JRS ou JCS,
por si só não representa comprovada alteração do quadro clínico ou existência de
outra moléstia  ou lesão. Após perícia de saúde,  constatada pelo oficial-médico ou
pelo  oficial-cirurgião-dentista  do  NAIS,  este  último  na  área  de  competência  da
odontologia, a inexistência de alteração do quadro clínico, outra moléstia ou lesão, o
periciado será informado que prevalece o parecer da JRS/JCS.

§ 3º – No caso de alteração do quadro clínico, outra moléstia ou lesão, constatada
em  avaliação  pericial,  conforme  sugerido  por  novo  atestado  de  médico  ou  de
cirurgião-dentista assistente, o oficial-médico encaminhará o Anexo “O” preenchido no
prazo máximo de dois dias uteis à JRS, com a consultoria da Tele JCS, ou à JCS,
para análise e possível homologação.

(...)
§ 7º – Em caso de não homologação total ou parcial pela JCS, o militar deverá

repor os dias não trabalhados.
(...)
Art. 68 – As informações relativas a diagnóstico ou CID constantes em documentos

ou sistemas informatizados estarão restritas aos profissionais de saúde e, nos setores
de Recursos Humanos, àqueles que, por dever funcional, seja indispensável o acesso
às referidas informações.
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(...)
Art.  70 – Excepcionalmente, a DRH e a Corregedoria poderão solicitar  à JCS a

avaliação pericial de militares da reserva remunerada ou reformados, em situações
específicas e devidamente fundamentadas, para fins de emissão de laudo ou parecer
técnico.

§  1º  –  Os  militares  reformados  serão  avaliados  nos  NAIS  aos  quais  estiverem
vinculados, caso haja necessidade de avaliação pericial para constatação de doença
que legalmente esteja incluída na lista de doenças passíveis de isenção de imposto
de renda, para a emissão do laudo oficial ou para a homologação de laudo emitido
por médico de outro serviço público oficial. Caso seja necessário, o médico poderá
solicitar  a  opinião  de  especialista  do  sistema  de  saúde  para  subsidiar  seu
laudo/parecer.

§  2º  –  No  caso  de  discordância  do  parecer  em  primeira  instância,  o  militar
reformado  poderá,  mediante  recurso  ao  DRH  com  documentos  e  laudos
comprobatórios de médicos assistentes, solicitar revisão do parecer à JRS, com a
consultoria da Tele JCS ou à JCS.

Art. 71 – O militar submetido a PAD será avaliado pelo médico do NAIS da Unidade
logo após a reunião de instalação, isso para fins de constatação sobre a necessidade
de seu encaminhamento à JCS.”

– 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 778/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.618/2012)

Altera a Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 6º da Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011, que dispõe sobre a

concessão  de  incentivo  financeiro  a  catadores  de  materiais  recicláveis  –  Bolsa
Reciclagem –, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso II-A:

“Art. 6º – (…)
II-A – de 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de

multa administrativa por infração à Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
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 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,  entre os recursos financeiros  para fazer frente às  despesas do
Bolsa  Reciclagem,  mecanismo  criado  por  iniciativa  parlamentar  para  promover  a
inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis e a proteção do meio
ambiente.

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 – CCJ
–  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  a  CCJ  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.

Contamos  com  o  apoio  dos  deputados  e  das  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 779/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.423/2013)

Altera a redação do inciso XII do art. 13 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso XII do art. 13 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13 – (…)
XII – referir-se de modo depreciativo a outro militar e autoridade.”.
Art. 2º – Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A liberdade de expressão é definida como direito natural, decorrente da

própria natureza humana, sendo,  portanto, um direito fundamental,  intransferível  e
inerente ao direito da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

É um direito individual com repercussão nos direitos coletivos e difusos, visto que o
estado  democrático  de  direito  depende  de  cidadãos  informados,  conscientes  e
politizados, aptos a tomar decisões para a melhoria da coletividade.

Nesse sentido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, sintetiza que
a  liberdade  de  expressão  é  um  direito  fundamental  do  cidadão,  envolvendo  o
pensamento, a exposição de fatos atuais ou históricos e a crítica.

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu art. 11 dispõe
que a “livre a manifestação do pensamento e das opiniões é um dos direitos mais
preciosos do homem”.

Pontes de Miranda pondera que liberdade psíquica é a base para toda e qualquer
liberdade,  abrangendo  tudo  que  serve  para  enunciar  e  dar  sentido,  incluindo  a
liberdade de manifestar-se para as demais pessoas ou, enquanto homem, consigo
mesmo. Norberto Bobbio, na obra O futuro da democracia, define democracia como
“um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas em
que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados”, e
Edilson  Faria  ensina  brilhantemente  que  democracia  e  censura  são  termos
antitéticos, antagônicos, inconciliáveis.

Com efeito, a livre circulação de opiniões e o pluralismo ideológico fazem oposição
ao monopólio governamental. Assim, ao se vedar ou limitar o direito à liberdade de
expressão, institui-se um sistema antidemocrático e autocrata.
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Nesta  seara,  democracia  versus censura,  Pinto  Ferreira  leciona  que,  no  estado
democrático, defende-se, no aspecto positivo, a livre manifestação do pensamento e,
sob o aspecto negativo, veda-se qualquer tipo de censura, impedindo que a liberdade
de expressão sofra algum tipo de limitação prévia concernente à censura de natureza
política, ideológica ou artística.

A manifestação  do  pensamento,  para  Aluizio  Ferreira,  é  pressuposto  para  uma
convivência democrática plena, uma vez que necessita de discussão,  negociação,
oposições e embates de ideias, pois estas são instrumentos de que os cidadãos se
valem  para  firmar  suas  convicções,  persuadindo  ou  convencendo  os  respectivos
pares e obtendo unanimidade ou consenso.

Todavia,  durante  o  período  militar  (1964-1985),  viveu-se  sob  uma  política
governamental autoritária e antidemocrática, movida pela censura e pela manipulação
das informações pelo estado. A liberdade de expressão da sociedade, civil ou mesmo
militar, era controlada pela alta cúpula do governo, que buscava, independentemente
de quaisquer meios ou força, perpetuar-se no poder.

Muita coisa mudou com o fim do governo militar, mas ainda há resquícios daquele
período funesto. A diminuição da censura, com a promulgação da Constituição da
República, foi um significativo avanço político, social, cultural e científico do País. No
entanto, a censura continua existindo em vários setores da sociedade, com destaque
especial para as instituições da segurança pública, principalmente as militares, já que,
nestas instituições, vive-se um verdadeiro período de “cala a boca”, propiciado pela
aplicação  de  algumas  normas  que  não  foram  sequer  recepcionadas  pelo  novo
ordenamento jurídico.

– 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 780/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.350/2013)

Acrescenta parágrafo único ao art. 64 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 64 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:
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“Art. 64 – (...)
Paragrafo único – São transgressões que afetam a honra pessoal e o decoro da

classe:
I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da

cidadania  e  dos  direitos  humanos,  devidamente  comprovado  em  procedimento
apuratório;

II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime
doloso,  devidamente  comprovado  em  procedimento  apuratório,  que,  por  sua
natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos
militares;

III – faltar, publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal,
dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da
classe;

IV  –  exercer  coação  ou  assediar  pessoas  com  as  quais  mantenha  relações
funcionais;

V  –  fazer  uso  do  posto  ou  da  graduação  para  obter  ou  permitir  que  terceiros
obtenham vantagem pecuniária indevida.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  Como  é  do  conhecimento  de  todos,  os  atos  praticados  pela

administração pública devem estar  em consonância com a lei,  mais precisamente
com a Carta da República, sob pena de se tornarem nulos de direito.

Partindo-se dessa premissa, é imperioso que tais atos sejam alvo de controle e
fiscalização por parte do Poder Legislativo.

Para o exercício de tal controle, faz-se necessária a tipificação das transgressões
disciplinares previstas no art. 64, II, da Lei nº 14.310 (Código de Ética dos Militares
Estaduais). Em um regime democrático de direito, é inaceitável que, nos processos
administrativos,  impere  a  subjetividade,  rasgando  a  nossa  Carta  Magna  e,  pior,
permitindo que casos semelhantes sejam julgados de forma diferenciada e que os
critérios para punição ou abertura de processos que podem resultar em demissão se
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baseiem  em  conjeturas  ou  avaliações  pessoais,  e  não,  no  ordenamento  jurídico
vigente.

Lamentavelmente, tem-se verificado que os processos administrativos disciplinares
– PADs – instaurados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, por força
de lacuna legislativa, não estão em consonância com a lei, deixando ao bel-prazer
dos comandantes a definição do conceito de afronta à honra pessoal e ao decoro da
classe.

Essa indefinição vem trazendo insegurança jurídica aos militares e, mais, em vários
casos estaria causando danos irreparáveis à vida deles, ocasionando uma corrida ao
Judiciário para a reparação das ilegalidades e determinando muitas vezes a anulação
das punições por falta de definição legal.

O princípio da legalidade, um dos sustentáculos da concepção de Estado de Direito
e do próprio regime jurídico-administrativo, é assim definido no inciso II do art. 5º da
Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”.

Desses dizeres decorre  a  ideia  de que apenas a lei,  em regra,  pode introduzir
inovações primárias, criando novos direitos e novos deveres na ordem jurídica.

No  campo  da  administração  pública,  como  unanimemente  reconhecem  os
constitucionalistas e os administrativistas, afirma-se de modo radicalmente diferente a
incidência  do  princípio  da  legalidade.  Aqui,  na  dimensão  dada  pela  própria
indisponibilidade  dos  interesses  públicos,  diz-se  que  o  administrador,  em
cumprimento do princípio da legalidade, "só pode atuar nos termos estabelecidos pela
lei”.  Não  pode  ele,  por  ato  administrativo  de  qualquer  espécie  (decreto,  portaria,
resolução, instrução ou circular) nem, principalmente, por vontade própria, proibir ou
impor comportamento a terceiro se ato legislativo não fornecer,  em boa dimensão
jurídica, amparo a essa pretensão. A lei é seu único e definitivo parâmetro.

Temos,  pois,  que,  enquanto  no  mundo  privado  se  coloca  como  apropriada  a
afirmação de que o que não é proibido é permitido, no mundo público assume-se
como  verdadeira  a  ideia  de  que  a  administração  só  pode  fazer  o  que  a  lei
antecipadamente autoriza.

Desse modo, a afirmação de que a administração pública deve atender à legalidade
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em  suas  atividades  implica  a  noção  de  que  a  atividade  administrativa  é  a
desenvolvida em nível imediatamente infralegal, dando cumprimento às disposições
da lei. Em outras palavras, a função dos atos da administração é a realização das
disposições legais,  não lhe  sendo possível,  portanto,  a  inovação do ordenamento
jurídico, mas tão só a concretização de previsões genéricas e abstratas anteriormente
firmadas pelo exercente da função legislativa.

O princípio ou regra da impessoalidade da administração pública pode ser definido
como aquele que determina que os atos  por  ela realizados ou por ela delegados
devem ser sempre imputados ao ente ou órgão em nome do qual se realizam e ser
ainda  destinados  genericamente  à  coletividade,  sem consideração,  com  o  fim  de
privilegiar  ou  impor  situações  restritivas,  das  características  pessoais  daqueles  a
quem porventura se dirijam. Em síntese, os atos e provimentos administrativos são
imputáveis  não  ao  funcionário  que  os  pratica,  mas  ao  órgão  ou  entidade
administrativa em nome do qual age o funcionário.

Desta  feita,  o  princípio  da  impessoalidade  busca  assegurar  que,  diante  dos
administrados, as realizações administrativo-governamentais não sejam propriamente
do  funcionário  ou  da  autoridade,  mas  exclusivamente  da  entidade  pública
responsável por elas. Custeada com dinheiro público, a atividade da administração
pública  jamais  poderá  ser  apropriada  para  quaisquer  fins  por  aquele  que  em
decorrência  do  exercício  funcional  se  viu  na  condição  de  executá-la.  É,  por
excelência,  impessoal  e  unicamente  imputável  à  estrutura  administrativa  ou
governamental incumbida de sua prática, para todos os fins que se fizerem de direito.

Por  outro ângulo,  o princípio  da  impessoalidade deve  ter  sua ênfase não mais
colocada na pessoa do administrador, mas na própria pessoa do administrado. Passa
a afirmar-se como uma garantia de que este não pode e não deve ser favorecido ou
prejudicado, no exercício da atividade da administração pública, por suas exclusivas
condições e características.

Jamais poderá, por conseguinte, um ato do poder público, atento a esse princípio,
vir  a beneficiar ou a impor sanção a alguém em decorrência de favoritismo ou de
perseguição pessoal.  Todo e qualquer  administrado deve sempre relacionar-se de
forma impessoal com a administração ou com quem em seu nome atue, sem que
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suas características pessoais, sejam elas quais forem, possam ensejar predileções
ou discriminações de qualquer natureza.

No princípio da impessoalidade se traduz a ideia de que a administração tem que
tratar a todos os administrados sem discriminações favoráveis ou desfavoráveis: nem
favoritismos nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais,
políticas  ou  ideológicas  não  podem  interferir  na  atuação  administrativa,  e  muito
menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio
em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia.

Como forma de ilustrar as informações apresentadas, vejamos o caso ocorrido com
o  Cb.  PM  Ricardo  de  Oliveira  Gomes,  que  foi  submetido  a  PAD  (Portaria  n°
2.247/2005) por ter comprado por engano um veículo que teve o chassi adulterado e
toda a  documentação  falsificada.  O  militar  teve  graves  prejuízos  em  sua carreira
profissional e na vida privada devido a atos praticados pela administração pública,
que,  na  figura  do  comandante,  baixou  uma  portaria  de  PAD  violando  todos  os
princípios da administração pública.  A exoneração desse servidor foi  anulada pelo
Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado por  unanimidade,  por  terem os  magistrados
entendido que o militar não havia praticado crime nem tampouco transgressão militar,
tendo a administração castrense exorbitado no conceito de quebra de decoro. Esse
caso, além de trazer prejuízos ao militar, trouxe prejuízo financeiro ao Estado.

A mudança no referido  artigo  tem o  condão de definir  quais  são as  faltas  que
comprometem  a  honra  pessoal  e  o  decoro  da  classe,  retirando  das  mãos  do
administrador  o  livre  arbítrio  quanto  ao  que sejam esses conceitos,  e é condição
imprescindível  para que os  princípios  da administração pública sejam respeitados
pelo administrador.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Segurança Pública para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 781/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.736/2013)

Autoriza o Poder Executivo a criar banco de empregos para mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar  banco  de  empregos  para

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado.
Parágrafo único – Para fins de aplicação do disposto nesta lei, fica entendido como

violência doméstica e familiar o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 11.340, de 2006
– Lei Maria da Penha.

Art. 2º – O Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades públicas ou
privadas para aplicação do disposto nesta lei.

Art. 3º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: Esta iniciativa se justifica em razão dos elevados índices de violência

contra a mulher praticados em ambiente familiar no âmbito do Estado.
As mulheres vítimas de violência doméstica apresentam sinais de baixa autoestima

e problemas psicológicos. Muitas resolvem deixar o lar, após se tornarem vítimas de
violência, mas encontram dificuldades para retomar a vida e se inserir no mercado de
trabalho, em razão da dedicação exclusiva ao lar, ao esposo e aos filhos, fato que as
deixa em completa desvantagem em comparação com outras mulheres no momento
de conseguir um emprego. O banco de empregos visa ajudar as mulheres que, após
sofrer violência física ou moral no ambiente familiar e denunciar o agressor, buscam
retomar a vida social.

Para começar uma trajetória sem novas agressões físicas ou psicológicas, a mulher
necessita de apoio e oportunidade de emprego. O trabalho a ajudará na formação de
um novo ciclo de amizades, amenizando o sofrimento e os traumas experimentados,
melhorando sua autoestima e fazendo com que se sinta mais útil e independente.

A violência doméstica representa atualmente um dos principais problemas sociais
da nossa cidade e do Brasil. Esse tipo de violência afeta a integridade física, moral,
psicológica e financeira da vítima, fato que preocupa e sensibiliza toda a sociedade,
principalmente os movimentos de defesa da mulher.

As  agressões  no  ambiente  familiar  decorrem  de  diversos  fatores,  apesar  de
existirem ações com o intuito de reduzir e erradicar essa forma de violência que recai



328
____________________________________________________________________________

sobre  a  mulher  e  consequentemente  sobre  a  família.  Assim,  percebemos  a
necessidade da implantação de mecanismos que livrem a mulher vítima de violência
doméstica  e  familiar  da  submissão  a  seu  agressor,  entre  os  quais  se  inclui  a
independência  financeira.  Apesar  de  que  muitas  mulheres  conseguem  fazer  a
denúncia logo na primeira agressão, constatamos que o principal motivo para que se
submetam  a  permanecer  ao  lado  do  esposo  ou  companheiro  é  a  dependência
financeira. As estatísticas revelam que, na maior parte dos casos, a agressão ocorre
dentro de casa, e a dependência financeira da vítima impede a denúncia do agressor
e seu afastamento da vítima.

Dessa forma, a cultura da soberania patriarcal e machista impõe a necessidade de
implantarmos medidas que livrem a mulher vítima de violência do domínio de seu
agressor, incluindo o poder econômico. Dessa forma, esta proposição visa permitir
que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar possam reestruturar suas
vidas através do trabalho, desenvolvendo atividades profissionais que permitam sua
independência financeira.

Por todo o exposto, peço aos meus pares a aprovação deste projeto.
– Publicado,  vai  o projeto  às  Comissões de Justiça,  de Direitos  Humanos e de

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

PROJETO DE LEI Nº 782/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.223/2013)

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública a ser dada pelo Estado em casos de
obras  essenciais  de  interesse  nacional  destinadas  aos  serviços  públicos  de
transporte, saneamento e energia, na ocorrência de supressão de vegetação de mata
atlântica, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A declaração de utilidade pública a ser dada pelo Estado em casos de

obras  essenciais  de  interesse  nacional  destinadas  aos  serviços  públicos  de
transporte, saneamento e energia, na ocorrência de supressão de vegetação de mata
atlântica, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006,
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deverá  ser  concedida  pela  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  através  de
resolução, seguidos os parâmetros consignados nesta lei.

Art. 2º – Para que seja concedida a declaração de utilidade pública de que trata
esta  lei,  deve-se garantir  a  proteção e  a  utilização da mata  atlântica  de  forma a
assegurar:

I – a manutenção e a recuperação da biodiversidade, da vegetação, da fauna e do
regime hídrico do bioma mata atlântica para as presentes e futuras gerações;

II  –  o  estímulo  à pesquisa,  à  difusão de tecnologias  de  manejo  sustentável  da
vegetação  e  à  formação  de  uma  consciência  pública  sobre  a  necessidade  de
recuperação e manutenção dos ecossistemas;

III – o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do
equilíbrio ecológico;

IV  –  o  disciplinamento  da  ocupação  rural  e  urbana,  de  forma  a  harmonizar  o
crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.

Art. 3º – Não será concedida a declaração de utilidade pública quando:
I – a vegetação:
a)  abrigar  espécies  da  flora  e  da  fauna  silvestres  ameaçadas  de  extinção,  em

território  nacional  ou  em  âmbito  estadual,  assim  declaradas  pela  União  ou  pelos
estados,  e  a  intervenção  ou  o  parcelamento  puserem  em  risco  a  sobrevivência
dessas espécies;

b)  exercer  a função de proteção de mananciais  ou  de prevenção e controle de
erosão;

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em
estágio avançado de regeneração;

d) proteger o entorno das unidades de conservação;
e)  possuir  excepcional  valor  paisagístico,  reconhecido  pelos  órgãos  executivos

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama;
II – o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental,

em especial as exigências no que tange às áreas de preservação permanente e à
reserva legal.
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Art.  4º  –  Os  documentos  necessários  à  comprovação  das  condições  mínimas
exigidas pelo art. 3º deverão constar do processo legislativo.

Art.  5º  –  Empreendimentos  novos  que  impliquem  o  corte  ou  a  supressão  de
vegetação do bioma mata atlântica deverão ser implantados preferencialmente em
áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.

Art. 6º – Ao pequeno produtor e às populações tradicionais será assegurado apoio
técnico pelo Poder Executivo para prestar as informações necessárias à concessão
de declaração de utilidade pública objeto desta lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Gil Pereira
Justificativa: A mata atlântica originalmente ocupava 1.290.000 km2, ou seja, algo

em torno de 12% do território brasileiro. Mesmo reduzida atualmente a cerca de 7%
de seu território original e muito fragmentada, sua importância social e ambiental é
enorme. Para cerca de 70% da população brasileira que vive em seu domínio, ela
regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, controla o clima
e protege escarpas e encostas das serras, além de preservar um patrimônio natural e
cultural imenso. Na mata atlântica, nascem diversos rios que abastecem cidades e
metrópoles brasileiras. Em Minas Gerais, essa importância não é diferente, e é tão
ampla como é para o Brasil.

Além disso, a mata atlântica é considerada patrimônio nacional pela Constituição
Federal,  e  inúmeras publicações, tanto nacionais  como internacionais,  referendam
sua importância e a necessidade de sua proteção. Trata-se, inequivocamente, de um
bioma brasileiro  ameaçado  de  extinção  e  que  está  entre  os  mais  importantes  e
ameaçados do mundo.

Hoje ela abriga 383 dos 633 animais ameaçados de extinção no Brasil, de acordo
com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
Ibama. Nesse contexto, segundo levantamento da Conservation International, a maior
parte das espécies da nova lista publicada pelo Ministério do Meio Ambiente habita a
mata atlântica. Do total de 265 espécies de vertebrados ameaçados, 185 ocorrem
nesse bioma (69,8%), sendo 100 (37,7%) deles endêmicos. Das 160 aves da relação,
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ocorrem  118  (73,7%),  sendo  49  endêmicas.  Entre  os  anfíbios,  as  16  espécies
indicadas como ameaçadas são consideradas endêmicas da mata atlântica. Das 69
espécies  de  mamíferos  ameaçados,  38  ocorrem  nesse  bioma  (55%),  sendo  25
endêmicas. Entre as 20 espécies de répteis,  13 ocorrem na mata atlântica (65%),
sendo 10 endêmicas, a maioria com ocorrência restrita aos ambientes de restinga.

Haja vista a importância dessa mata, foi editada a Lei Federal nº 11.428, de 2006,
que disciplina a proteção desse tão importante bioma. Na esteira dessa proteção, é
permitida a supressão de vegetação desse bioma somente em casos específicos, tal
como preceitua o art. 14 da referida lei federal.

No referido artigo, inserem-se as obras essenciais de infraestrutura de interesse
nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, que
podem ser declaradas pelos estados como de utilidade pública, com fulcro no art. 3º,
VII, “b”.

Mas a legislação vigente em nosso Estado não possui definidos parâmetros que
orientem a concessão da utilidade pública a esses empreendimentos, por isso as
autorizações  estão  sendo  concedidas  pelo  Poder  Executivo.  No  entanto,  a
notoriedade  concedida  pela  legislação  ambiental  brasileira  ao  Poder  Legislativo
denota a responsabilidade dos parlamentares em assegurar a proteção ambiental e
estabelecer  limites  ao  crescimento  econômico  desordenado  através  de  leis  que
garantam  o  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  tal  qual  preceituado  pela
Constituição Federal.

No tocante às unidades de conservação, a Lei nº 9.985, de 2000, já garante ao
processo legislativo a exclusividade para sua supressão.

Ademais,  a pluralidade de agentes políticos do processo legislativo garantirá ao
Estado a certeza de que as declarações de utilidade pública reflitam de forma mais
dinâmica os interesses da sociedade.

Destarte, para não fugir à responsabilidade constitucional que lhes é outorgada, faz-
se necessária a aprovação deste projeto de lei,  que define os parâmetros para a
concessão das declarações de utilidade pública que importam em autorizações para
supressão de mata atlântica no âmbito do Estado.
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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 783/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.183/2013)

Altera os incisos I e II do art. 1° da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os inicisos I e II do art. 1° da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, passam

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º – (...)
I  –  removidos,  retidos,  apreendidos  por  infração  às  normas  de  trânsito,

estabelecidas  pela  Lei  n°  9.503,  de  23  setembro  de  1997  (Código  de  Trânsito
Brasileiro),  com  cominação  da  respectiva  penalidade,  cujos  proprietários  não
satisfizerem,  nos  prazos  fixados,  as  exigências  legais  e  regulamentares
indispensáveis à sua liberação;

II – abandonados em via pública por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;” .
Art. 2° – Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  Passados  41  anos  da  sanção  da  Lei  nº  5.874,  de  11/5/1972,  que

dispõe sobre o recolhimento de veículos a depósito, sua venda em leilão e dá outras
providências, o problema somente se agravou, pois, com a expansão da produção da
indústria automobilística, houve também o aumento vertiginoso da frota de veículos
em circulação nas vias públicas, mormente nas urbanas, que também são usadas
para  outras  finalidades,  como  trânsito  de  pessoas,  veículos  e  animais,  parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga.

Com  as  mudanças  que  ocorreram  nesse  lapso  temporal,  houve  alterações  na
legislação pertinente ao trânsito e na realidade social que compõe todo sistema de
trânsito  urbano  e  rodoviário,  sendo  certo  que  tais  fatores  concorreram  para  o
crescente número de veículos velhos, com defeito e até de sucatas abandonados nas
vias públicas.

O que se pretende reprimir com a alteração proposta no projeto de lei é o desvio da
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finalidade e  o  abuso cometido  quase diariamente pelos  proprietários  de  veículos.
Note-se que os infratores se valem do direito ao estacionamento em via pública para
a consumação do abandono.

As alterações propostas nos incisos I e  II  atendem ao princípio da atualização da
legislação e da razoabilidade, que, por força da promulgação da Carta da República
de 1988, passou a vigorar no ordenamento jurídico, pois se está adequando o texto
do inciso I ao Código de Trânsito Brasileiro, que vigora desde o ano de 1997, tendo
revogado a Lei nº 5.108, de 21/9/1966 (Código Nacional de Trânsito); e o inciso II,
que antes previa que o recolhimento de veículo abandonado se daria em 24 horas.

Inobstante a regra que fixa o prazo de 24 horas para que se configure o abandono,
é desarrazoado exigir do proprietário que se abstenha de estacionar seu veículo por
prazo tão exíguo e que com isso seja penalizado com o recolhimento. Desse modo,
em  respeito  ao  princípio  da  razoabilidade  implicitamente  previsto  na  norma
constitucional,  é que se propõe a alteração no inciso  II,  elevando o prazo para o
recolhimento por abandono a 30 dias.

Os §§ 1°, 2° e 5° do art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro lecionam que:
"§ 1° – Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais,

isolados  ou  em  grupos,  conduzidos  ou  não,  para  fins  de  circulação,  parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2° – O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito
das  respectivas  competências,  adotar  as  medidas  destinadas  a  assegurar  esse
direito.

(...)
§ 5°  – Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional  de

Trânsito  darão  prioridade  em  suas  ações  à  defesa  da  vida,  nela  incluída  a
preservação da saúde e do meio ambiente.".

O legislador contemporâneo, no exercício de suas atribuições, deve estar atento às
mudanças e fenômenos que são causadores de insegurança e de risco à saúde dos
cidadãos, e sabe-se que os veículos que se encontram nas situações descritas na lei
oferecem e influenciam diretamente na difusão de perigo e ameaças à segurança e
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saúde  públicas,  sem  se  contarem  os  potenciais  riscos  de  acidentes  que  podem
provocar, envolvendo trânsito de veículos, pessoas e animais.

Tais  situações,  que  inclusive  são  frequentemente  denunciadas  pela  imprensa
mineira e nacional, pois se trata de um problema nacional pelas suas características,
condições e dimensão, influenciam e facilitam o cometimento de crimes e ocultação
de produtos delituosos e favorecem a proliferação e fomentação de doenças, pois
acabam por ser depósitos de lixo e resíduos e outros vetores, atingindo e fragilizando
o direito fundamental à saúde e à segurança do cidadão.

– 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 784/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.033/2013)

Declara a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais patrimônio cultural
dos mineiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais declarada

patrimônio cultural dos mineiros.
Art. 2º – Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A história da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais se

confunde  com  a  história  da  música  erudita  no  Estado.  De  1949  a  1977,
aproximadamente, a música acontecia, na capital mineira,  graças aos músicos da
PMMG. Funcionavam outras orquestras no Estado, como a Orquestra Estadual e a
Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte, que posteriormente se uniram e formaram a
Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos. Contudo, a maioria dos seus músicos
eram oriundos da orquestra da PMMG ou alunos da Escola de Formação Musical,
também da PMMG.

A Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais é uma das mais antigas do
Estado, e a primeira apresentação se realizou em 18 de março de 1949, às 20 horas,
no ginásio do Departamento de Instrução – DI. Essa apresentação teve a direção e
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regência do assistente do maestro Villa-Lobos, 1º-Ten.-Músico Sebastião Viana, que
veio do Rio de Janeiro especialmente convidado para esse evento, e foi dedicada à
imprensa da Capital pelo Cel.  José Vargas da Silva, comandante-geral  da Polícia
Militar, com a presença dos Srs. José de Magalhães Pinto, secretário de Finanças,
Abílio Machado Filho, do gabinete do governador do Estado, de oficiais da Polícia
Militar,  do  professor  Onofre  Mendes  Júnior,  do  procurador-geral  do  Estado,  do
maestro Arthur Bosmans e de importantes nomes que figuravam no cenário artístico
da época.

O maestro Afrânio Lacerda, grande nome da música erudita em Minas Gerais e
aluno da Escola  de  Formação Musical  da  PMMG, registra,  em  uma entrevista,  o
comentário abaixo: “Em 1948 foi formada a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de
Minas, que teve uma história bem peculiar. Seu naipe de sopros foi imediatamente
formado pelos músicos militares que atuavam por todo o Estado de Minas e que, na
medida do possível, iam sendo transferidos para Belo Horizonte a fim de integrar a
orquestra. Os instrumentos de cordas foram sendo assumidos gradativamente por
músicos formados dentro da própria Polícia Militar – PM –, que montou uma escola
em  suas  dependências,  a  qual  contava  com  importantes  músicos-professores,
novamente  alguns  vindos  do  exterior.  Vários  músicos  da  orquestra  da  PM
abasteceram  de  forma significativa  a  orquestra  da  SMCS  (Sociedade  Mineira  de
Concertos Sinfônicos)” (LACERDA, p 26, 2009).

A Polícia Militar  presta relevante e importante serviço a seu público interno e à
sociedade,  com  sua  Orquestra  Sinfônica,  pois  ela  é  o  único  organismo  musical
público que abrilhanta diversos tipos de solenidades oficiais no Legislativo, Executivo
e Judiciário,  assim  como atende a  eventos  relevantes  nos setores  privados  mais
importantes do Estado.

Atualmente, no Brasil, somente a Polícia Militar de Minas Gerais possui em seus
quadros uma orquestra sinfônica militar em atividade. A contribuição desse organismo
musical à cultura mineira foi muito significativa e projetou a Corporação de Tiradentes
no cenário nacional.

Mais informações sobre a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar poderão ser obtidas
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no  livro  Orquestra  Sinfônica  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais:  60  anos  de
contribuição à cultura e à imagem da PMMG, de Marco Aurélio Araújo Lacerda.

– 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 785/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.032/2013)

Acrescenta o § 3º ao art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – O art.  94 da Lei  nº  14.310,  de 19 de junho de 2002,  passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 94 – (...)
§ 3º – O militar reabilitado, nos termos do caput deste artigo, com o cancelamento

das penas disciplinares, será reclassificado no conceito B, com zero ponto.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: Desde a sanção governamental da Lei nº 14.310, de 14 de junho de

2002, que promulgou o novo Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de
Minas  Gerais,  já  se  passaram  11  anos,  lapso  temporal  duas  vezes  maior  que  o
previsto para sua revisão, conforme determinação do legislador constitucional, que,
por meio da Emenda à Constituição nº 39, de 2000, assegurou anistia aos policiais
militares que participaram do movimento dos praças de 1997 e autonomia ao Corpo
de Bombeiros Militar e determinou a revisão obrigatória da legislação disciplinar e do
Estatuto de Pessoal da Polícia Militar, diploma legal que foi encaminhado a esta Casa
Legislativa e arquivado no encerramento da legislatura.

Não obstante o trabalho louvável levado a efeito pela comissão conjunta instituída e
designada  pelo  Comando  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,
composta  paritariamente  por  oficiais  e  praças,  que  em  prazo  exíguo  de  45  dias
elaboraram os  anteprojetos  tanto  do  Código  de  Ética  e  Disciplina  dos Militares  –
CEDM –, norma que se pretende alterar com este projeto, quanto do anteprojeto do
Estatuto de Pessoal da Polícia Militar – EPPM –, com a entrada em vigor da novatio
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legis disciplinar  e sua interpretação e aplicação pela administração pública militar,
algumas  de  suas  disposições  apresentaram  descompasso  com  o  espírito  do
legislador, como sói acontecer com o art. 94, que dispõe sobre o cancelamento das
penas disciplinares, com natureza jurídica indutória, com o termo de prova para a
reabilitação do conceito do militar, fixado em cinco anos sem nenhuma punição.

Com  a  interpretação  restritiva  do  alcance  do  referido  dispositivo  e  a  lacuna
legislativa sobre como se daria a reclassificação do conceito dos militares, os efeitos
aos  quais  o  legislador  também  se  referiu  no  instituto  do  cancelamento  estão  se
propagando para além do cancelamento das punições, com repercussão em outros
direitos e garantias da carreira profissional.

Noutro passo, com a alteração que se propõe e a revisão da disposição em apreço,
se estará aprimorando a norma que dispõe sobre tão importante instituto, que, além
de  cumprir  a  finalidade  de  possibilitar  ao  infrator  disciplinar  sua  reabilitação
profissional, com consequente reclassificação de conceito, passará a funcionar como
instrumento imprescindível de política e justiça disciplinar, com efeitos na prevenção
de desvio de condutas disciplinares e administrativas, e como critério objetivo para
que se cumpram as finalidades originariamente estabelecidas no projeto de legislação
disciplinar do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais.

Em  monografia  apresentada  na  Polícia  Militar  como requisito  para  conclusão  e
aprovação  no  Curso  de  Especialização  em  Segurança  Pública,  o  problema ficou
comprovado, com a clara aferição dos efeitos que tal lacuna e interpretação restritiva
provocaram no instituto do  art.  94  do  CEDM,  sendo certo que atualmente  temos
centenas de militares que, apesar de terem cumprido a sanção-prova pelo período de
cinco  anos,  ainda  ficam  prejudicados,  no  processo  de  ascensão  e  progressão
profissional,  pelo traslado dos efeitos inerentes à punição disciplinar para além do
benefício do cancelamento.

Vale lembrar que, no revogado regulamento disciplinar, havia a previsão de que o
militar atingido em seu comportamento pela aplicação de penalidades disciplinares
pudesse se reabilitar e reclassificar seu comportamento, com regras próprias. Este
projeto somente inclui dispositivo com a finalidade de que a vontade do legislador
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prevaleça e de que seja cumprida a finalidade de reabilitação e reclassificação do
conceito do policial militar e do bombeiro militar.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de
Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  193,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 786/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.526/2014)

Dispõe  sobre  a  criação  do  Programa  Creche  Saudável,  visando  a  propiciar  o
acompanhamento médico, nutricional e psicológico de crianças em creches públicas
e comunitárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei institui, em âmbito estadual, o Programa Creche Saudável para

atender  às  disposições do art.  208, inciso VII  da Constituição Federal,  no que se
refere  à  assistência  à  saúde,  visando propiciar  atendimento  médico,  nutricional  e
psicológico de crianças nas dependências de creches públicas e comunitárias.

§  1°  –  Para  a  execução  dos  serviços  previstos  neste  artigo,  serão  utilizados
profissionais da área de saúde especializados em saúde infantil e provenientes dos
quadros do serviço público.

§ 2° – Os atendimentos deverão ocorrer mensalmente e ser programados em datas
específicas nas dependências da creche.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação:  A Constituição  da  República,  em  seu  art.  6º,  estabelece  que  são

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados.

Ainda em seu art. 208 , inciso VII, a Magna Carta define que o dever do Estado
para  com  a  educação  será  efetivado  mediante  a  garantia  de  atendimento  ao
educando,  em  todas  as  etapas  da  educação  básica,  por  meio  de  programas
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suplementares de material didático-escolar,  transporte, alimentação e assistência à
saúde.

No que se refere à assistência à saúde citada no parágrafo anterior, este projeto de
lei  prevê  a  criação  de  um  programa  que  destina  profissionais  da  saúde  para
prestarem assistência médica, psicológica e de nutrição em creches públicas, bem
como em creches comunitárias que estiverem devidamente regularizadas.

O programa trata de um sistema de acompanhamento periódico, nas dependências
das creches, para prevenção e tratamento de doenças infantis através de avaliação
nutricional, atualização de vacinas, campanhas preventivas e orientação.

Com tal acompanhamento, muitas orientações importantes serão repassadas aos
monitores,  que  posteriormente  poderão  repassar  aos  pais,  evitando-se  assim  o
desenvolvimento de muitas doenças.

Cuidado,  alimentação  adequada,  carinho,  educação,  estímulo  e  saúde  são
fundamentais para a criança. Mas, na ausência temporária do responsável direto por
ela, tais aspectos não podem ser deixados de lado, pois as consequências da falta de
atendimento  adequado  na  primeira  infância  podem  se  refletir  em  seu
desenvolvimento posterior.  Pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, como
neurociência,  educação  e  economia,  confirmam  a  importância  desse
acompanhamento  e  apontam a  relevância  nos  investimentos  corretos  na  primeira
infância.

Em 2012, o governo federal lançou o programa Brasil Carinhoso para a construção
de mais creches, que visava beneficiar famílias em situação de extrema pobreza com
crianças até 6 anos de idade. O governo federal também anunciou a ampliação da
prevenção e do tratamento de doenças que afetam as crianças, com a distribuição
gratuita  de  remédios  pela  rede  Farmácia  Popular.  Mesmo  assim,  ainda  falta  um
acompanhamento mais minucioso para essas crianças, como podemos verificar em
audiência pública sobre “Os desafios da pediatria no País”, ocorrida na Câmara dos
Deputados em 27/5/2014, na qual o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria,
Eduardo da Silva Paz, ressaltou que também é preciso que o estado crie creches em
que haja avaliação contínua da saúde das crianças.

É preciso ressaltar a importância das creches comunitárias nesse contexto, pois,
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por  mais  que  o  governo  esteja  atuando,  ainda  há  um  déficit  muito  grande  na
educação da primeira  infância  em todo o País,  e tais  entidades podem auxiliar  o
poder público nesse mister.

Os profissionais que atuarão nesse programa serão funcionários das áreas públicas
da saúde, o que, a princípio, não acarretaria maiores custos ao erário.

É, portanto, notório o benefício às crianças na primeira infância e a suas famílias
que advirá da aprovação deste projeto de lei.

Assim sendo, conto com o apoio dos pares à 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 787/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.867/2013)
Transforma a Estação Ecológica Estadual de Sagarana, criada pelo Decreto de 21

de outubro de 2003, no Parque Estadual de Sagarana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica transformada no Parque Estadual de Sagarana a Estação Ecológica

Estadual de Sagarana, criada pelo Decreto de 21 de outubro de 2003.
Parágrafo único – O Parque Estadual de Sagarana destina-se ao desenvolvimento

das atividades inerentes à unidade de conservação de que trata esta lei.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação:  A Estação  Ecológica  de  Sagarana,  criada  pelo  Decreto  de  21  de

outubro de 2003, está localizada no Distrito de Sagarana, Município de Arinos, no
centro do sertão do Vale do Rio Urucuia. Foi o segundo assentamento da reforma
agrária implantado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra –
no Estado de Minas Gerais.  Com 40 anos de existência,  tem uma população de
aproximadamente 500 habitantes, que vive e se sustenta, principalmente, da pecuária
leiteira em regime de agricultura familiar.

A transformação de estação ecológica em parque, preservando-se as dimensões e
condições previstas no decreto em sua integralidade, faz-se necessária apenas para
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que possam se desenvolver as atividades próprias da unidade de conservação de
que trata o decreto. A proximidade de um escritório do IEF, ali instalado em função da
criação  da  unidade  de  conservação  –  UC  –,  e  os  esforços  empreendidos  por
inúmeras instituições governamentais e não governamentais para a implementação
de um grande polo de irradiação do desenvolvimento regional sustentável do Vale do
Urucuia, também se constituem em fator de segurança para a alteração.

A  utilização  da  UC  para  atividades  de  ecoturismo,  em  consonância  com  as
exigências legais de preservação de uma estação ecológica previstas em seu plano
diretor, é bem aceita pelo seu colegiado gestor, por acreditar que se iniciará um novo
ciclo  de  estímulo  às  atividades  de  preservação  com  desenvolvimento  e  à
multiplicação de boas práticas de convivência entre as comunidades circunvizinhas e
a natureza, como tem sido em outras áreas ali existentes, mesmo não determinadas
como de preservação por qualquer instrumento legal.

Sagarana é hoje uma referência na disseminação das tecnologias sociais e abriga,
anualmente, um evento de grande porte em que se realizam oficinas e cursos de
artes e ofícios, de educação e preservação ambiental,  encontros culturais,  shows,
tendo como principal motivador o Encontro dos Parceiros para o Desenvolvimento
Sustentável do Vale do Rio Urucuia. O parque se tornaria, assim, um atrativo a mais e
um elemento importante na formatação de cursos e oficinas de educação ambiental
para os que ali se dirigem, anualmente, movidos pelo interesse em políticas públicas
de desenvolvimento com sustentabilidade.

–  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 788/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.965/2014)

Dispõe sobre a reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo nas
contratações  para  prestação  de  serviços  com  fornecimento  de  mão  de  obra  à
administração pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Nos  editais  de  licitações  promovidas  por  órgãos  e  entidades  da

administração  pública  do  Estado  para  contratação  de  prestação  de  serviços  que
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tenham previsão de uso de mão de obra, constará cláusula que assegure reserva de
vagas para egressos do sistema socioeducativo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Gil Pereira
Justificação:  O  regresso  das  pessoas  oriundas  do  sistema  socioeducativo  ao

convívio em sociedade pode muito contribuir para evitar a reincidência em delitos por
parte dos apenados.

Uma das funções do Estado é a de diminuir as desigualdades entre os estratos da
pirâmide social. Para o efetivo exercício e garantia do direito ao trabalho, previsto no
art. 6° da Constituição Federal, é necessária uma política pública específica, para a
construção da qual contribuímos com a apresentação deste projeto.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa
para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 789/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.909/2014)

Dispõe  sobre  a  destinação  de  cota  do  ICMS  de  competência  do  Estado  aos
municípios  da  área  de  abrangência  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e
Nordeste de Minas Gerais – Idene.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O  Estado  destinará  6%  (seis  por  cento)  da  cota  do  ICMS  de  sua

competência aos municípios da área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Tadeu Martins Leite
Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa amenizar a situação dos

municípios da área de abrangência do Idene, que sofrem as consequências da seca
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que  assola  a  região.  A  medida  nele  proposta  contribuirá  efetivamente  para  o
desenvolvimento desses municípios, criando-se as condições para termos um estado
mais justo e solidário.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas 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 790/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.812/2013)

Dispõe sobre a utilização das metodologias de engenharia de valor nos projetos de
obras e serviços públicos contratados pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As administrações públicas direta e indireta do Estado, visando alcançar a

máxima eficiência em suas contratações, adotarão as metodologias da engenharia de
valor  nos  projetos  de  obras  e  serviços  públicos  com custos  estimados  iguais  ou
superiores a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Parágrafo único – Nas hipóteses em que as metodologias de engenharia de valor
não  se  demonstrarem  tecnicamente  adequadas  para  o  alcance  da  eficiência  da
contratação, o agente público deverá motivar a sua não utilização.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A engenharia de valor, segundo o  Guia PMBOK,  é uma abordagem

usada  para  otimizar  os  custos  do  ciclo  de  vida  do  projeto,  economizar  tempo,
aumentar lucros, melhorar a qualidade, ampliar a participação no mercado, solucionar
problemas e utilizar recursos de forma mais eficiente. A utilização da metodologia de
engenharia de valor, pela administração pública, é uma maneira eficaz de buscar a
melhoria  dos  processos  de  contratação  de  obras,  serviços  e  bens  e  vem  sendo
utilizada  amplamente  em  países  da  Europa  e  da  Ásia  e  nos  Estados  Unidos,
contribuindo, sobremaneira, para a melhoria dos serviços prestados às populações
locais.



344
____________________________________________________________________________

Pelo exposto, 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 791/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.737/2013)

Dispõe  sobre  a  doação  de  brinquedos,  equipamentos  e  materiais  de  uso
infantojuvenil e de vestuário apreendidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Brinquedos,  equipamentos,  peças  de  vestuário  e  materiais  de  uso

infantojuvenil que venham a ser apreendidos por qualquer motivo no Estado e que
possam ser reaproveitados poderão ser  doados,  preferencialmente,  às instituições
filantrópicas  e  de  caridade  conveniadas  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa
Social.

Art. 2° – A autoridade fazendária e policial que fizer a apreensão das mercadorias
de que trata o art. 1º enviará ofício ao órgão competente, indicado pelo Executivo
Estadual,  que  emitirá  laudo  técnico  atestando  a  quantidade  e  a  qualidade  das
mercadorias bem como a possibilidade de sua utilização ou reutilização sem risco de
danos ao usuário beneficiado.

Parágrafo único – A autoridade que efetivou a apreensão deve buscar meios para
identificar eventuais marcas ou patentes que tenham sido violadas, qualificando os
seus respectivos representantes legais ou detentores dos direitos no Brasil.

Art.  3°  – A Secretaria  de  Estado de Defesa Social  promoverá  a  distribuição do
material apreendido às instituições filantrópicas e de caridade conveniadas, no menor
prazo possível.

Art. 4° – A Secretaria de Estado de Defesa Social poderá estabelecer um calendário
anual  para  a  distribuição  das  mercadorias  a  entidades  filantrópicas  interessadas,
cadastradas  na  referida  secretaria  mediante  requerimento,  desde  que  exerçam
comprovada,  reconhecida  ou  notória  atividade  filantrópica  junto  às  comunidades
carentes.
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Art.  5°  – A doação das apreensões, quando depender  de autorização do Poder
Judiciário, não comprometerá o andamento dos processos judiciais.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: Constantemente, a imprensa tem divulgado grandes apreensões de

material falsificado no Estado de Minas Gerais, consequência de uma política para
assegurar aos detentores dos direitos autorais a certeza da comercialização cada vez
maior de produtos com autenticidade garantida, bem como para assegurar aos cofres
públicos a arrecadação dos impostos.

Conforme a Lei Federal n° 9610, de 19/2/1998, que altera, atualiza e consolida a
legislação  sobre  direitos  autorais  e  dá  outras  providências,  as  mercadorias
falsificadas resultantes de apreensões, entre elas brinquedos e material escolar, são
incineradas ou entregues aos titulares das marcas.

A doação para pessoas carentes poderá significar um destino socialmente justo
para aqueles que mais precisam e não têm oportunidade de acesso a esses bens,
além de definir uma destinação adequada e atender a uma demanda existente.

As empresas vítimas da pirataria e falsificação de seus produtos poderão conceder
a destinação do material apreendido a instituições filantrópicas e de caridade com a
finalidade de contribuir para uma melhor utilização desses produtos.

Solicitamos análise e parecer favorável dos nobres colegas para a 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 792/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.718/2011)

Dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior de veículos
públicos e privados de transporte coletivo de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  proibido  o consumo de bebidas alcoólicas  no interior  de veículos

públicos e privados de transporte coletivo de passageiros no Estado.
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Art. 2º – Nos veículos de transporte coletivo, deverá ser afixado, em local de ampla
visibilidade, o aviso sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas.

Art. 3º – Os infratores ao disposto nesta lei deverão ser advertidos sobre a proibição
do consumo de bebidas alcoólicas e, em caso de descumprimento da advertência,
terão que se retirar do veículo, se necessário mediante uso de força policial.

Art.  4º  –  Em  caso  de  descumprimento  desta  lei,  a  empresa  ou  pessoa  física
responsável pelo veículo deverá ser multada.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação: O objetivo deste projeto de lei  é tentar minimizar o vandalismo e a

violência  que  vêm  ocorrendo  com  frequência  dentro  dos  veículos  de  transporte
coletivo  no  Estado.  Além  de  zelar  pelo  patrimônio  do  nosso  Estado,  o  projeto
preocupa-se  também  com  o  bem-estar  dos  usuários  do  transporte  coletivo,  que,
inclusive, é utilizado por crianças, mulheres e idosos.

Todos nós sabemos que em dias em que há jogos de futebol, há maior incidência
de depredação de veículos e prática de atos de extrema violência. O consumo de
bebidas alcoólicas contribui para a existência de mais brigas e desentendimentos, de
modo que, ao proibirmos o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos veículos de
transporte coletivo, estaremos coibindo esses atos de depredação do patrimônio do
nosso Estado.

Pelo  exposto,  não  restando  dúvidas  de  que  se  trata  de  assunto  de  extrema
relevância, peço apoio dos nobres colegas para a aprovação urgente 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 793/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.650/2011)

Institui o Dia Estadual de Combate à Dengue e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica instituído o dia 5 de dezembro como Dia Estadual de Combate à

Dengue com o objetivo de intensificar e ampliar as ações de combate ao vetor da
doença, através da mobilização do poder público e da participação da população.

Art. 2º – A Secretaria de Estado de Saúde fica autorizada a praticar todos os atos
necessários para a consecução do objetivo de que trata esta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação:  Sabemos que a dengue é uma doença infecciosa gravíssima e de

grande incidência no Estado de Minas Gerais, com registro de centenas de milhares
de vítimas e muitos óbitos.

Temos o conhecimento de que a dengue é um exemplo de doença endêmica, pois
são registrados focos da doença em um espaço limitado, ou seja, ela não se espalha
por toda uma região, ocorre apenas onde há incidência do mosquito transmissor da
doença.

Por  isso,  a única forma de prevenirmos a dengue é o combate ao vetor  aedes
aegypti (a picada desse mosquito é a única forma de transmissão da doença), pois
não dispomos de vacinas eficazes ou medicamentos específicos contra a dengue.

Portanto, é essencial a realização de campanhas regulares de conscientização de
toda  população  para  o  combate  ao  mosquito  em  seus  criadouros,  inspeções
domiciliares, educação em saúde e mobilização social.

É  de  suma  importância  que  os  gestores  da  saúde  organizem  campanhas  de
prevenção  e  combate  à  dengue,  seguindo  recomendações  da  vigilância
epidemiológica, para exterminar essa doença ou minimizar seus prejuízos graves,
como a perda de vidas.

O Dia Estadual de Combate à Dengue tem o objetivo de intensificar e ampliar as
ações de combate à doença. O dia 5 de dezembro foi escolhido por causa do calor
nessa época do ano e  da  enorme incidência  de  fortes  chuvas,  que favorecem o
aumento de criadouros do mosquito.

Sugiro  que  nesse  dia  sejam  realizadas  campanhas  conjuntas,  integradas  ou
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isoladas de prevenção e combate à dengue em todo o nosso Estado, ações estas
que contribuirão para o enfrentamento desse grave problema de saúde pública.

Portanto,  peço  aos  nobres  parlamentares  a  apreciação  e  aprovação  deste
importante 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 794/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.468/2011)

Determina às instituições de ensino das redes pública e privada a inclusão do tema
“Política antidrogas” em disciplinas correlatas, para os alunos do 6º  ao 9º ano do
ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos de ensinos fundamental e médio das redes pública e

privada ficam obrigados à inclusão, na grade curricular, do tema “Política antidrogas”
em disciplinas correlatas, para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do
1º ao 3º ano do ensino médio.

Parágrafo único – Os profissionais que irão ministrar as aulas com o tema proposto
no art. 1º deverão promover ações e atividades inerentes à aplicação desta lei.

Art.  2º  –  A Secretaria  de  Estado  de  Educação  coordenará  e  acompanhará  os
trabalhos com o tema “Política antidrogas”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Tadeu Martins Leite
Justificação: Na atual conjuntura, com a importância dada ao combate às drogas, é

urgente a inclusão na grade de ensino de tema que venha dar esclarecimentos sobre
a prática do uso de drogas e orientar professores, alunos, pais e demais moradores
das comunidades onde se situam as escolas.

A responsabilidade  do  poder  público  em  tratar  do  assunto  é  total.  A partir  do
momento em que assim o faz, gera possibilidades de diminuição dos custos com os
tratamentos dos dependentes de drogas.

Às famílias cabe dialogar,  conhecer as amizades dos filhos, informá-los  sobre o
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perigo das drogas e ensinar-lhes o valor da saúde e da vida. Aos professores cabe
promover palestras, depoimentos, visitas de policiais, médicos e outros profissionais
diretamente  envolvidos  nos  processos  de  prevenção  e  de  tratamento  do  uso  de
drogas.

Os  professores  têm  grande  contato  com  os  alunos  e  cabe-lhes,  sempre  que
possível, abrir momentos para discussão acerca do assunto, independentemente da
disciplina que lecionam. O professor desenvolve grande influência sobre os alunos,
podendo promover atividades vinculadas ao tema, que requer participação efetiva dos
pais e dos professores.

Pesquisas  mostram  que  o  uso  de  entorpecentes  cresce  a  cada  dia  em  nosso
estado,  no  País  e  no  mundo,  não  escolhendo  classe  social,  sexo  nem  idade.  É
importante ressaltar que as nossas crianças e adolescentes devem se prevenir por
meio de conhecimentos específicos sobre um mal que ameaça a todos.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 795/2015

Dispõe sobre o piso salarial regional dos advogados no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituído no Estado o piso salarial regional dos advogados.
§ 1° – Para efeito desta lei, são advogados os bacharéis em direito, formados em

instituição  de  ensino  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação  –  MEC  –  e
devidamente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

§ 2° – O piso salarial regional dos advogados é aplicável apenas nos casos em que
não houver lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho dispondo de forma
diversa.

Art. 2° – O piso a que se refere o art. 1° terá os seguintes valores, proporcionais à
data de sua inscrição nos quadros da OAB:

I – R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os advogados com até um ano de
inscrição;

II – R$3.100,00 (três mil e cem reais) para os advogados entre um e dois anos de
inscrição;
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III – R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) para os advogados entre dois e quatro
anos de inscrição e;

IV –  R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para os advogados com mais de
quatro anos de inscrição.

Art.  3° – Os valores estabelecidos nos incisos do art.  2° serão reajustados pela
variação  acumulada  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  –  INPC  –,
elaborado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Parágrafo  único  –  O  reajuste  será  realizado  anualmente,  a  partir  do  ano
subsequente  àquele  em  que  esta  lei  entrar  em  vigor,  sempre  no  início  do  ano
corrente,  pela  variação  acumulada  do  INPC  nos  doze  meses  imediatamente
anteriores.

Art.  4°  –  O  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, 31 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Conforme disposto no art. 1° da Lei Complementar Federal n° 103, de

14/7/2000, ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a instituir o piso salarial
de que trata o inciso V do art. 7° da Constituição Federal, aplicável às categorias
profissionais  que  não  tenham piso  salarial  definido  em lei  federal,  convenção  ou
acordo coletivo de trabalho.

Importa  salientar  que  a  lei  estadual  que  criará  o  piso  salarial  deverá  prever
categorias  profissionais  com  direito  ao  piso  salarial  proporcional  à  extensão  e  à
complexidade do trabalho, de acordo com o que estabelece o referido art. 7°, V, da
Constituição Federal.

Também a Carta Magna prevê, em seu artigo 133, que “o advogado é indispensável
à  administração  da  justiça,  sendo  inviolável  por  seus  atos  e  manifestações  no
exercício  da  profissão,  nos  limites  da  lei”.  Dessa  forma,  no  exercício  de  suas
atividades  privadas,  o  advogado  exerce  um  múnus  público,  que  lhe  impõe  um
constante aprimoramento em várias áreas do conhecimento, para poder lidar com
bens jurídicos relevantes de toda a sociedade.
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A  necessidade  de  atualização  e  aperfeiçoamento  técnico-científico  despende
grandes  gastos  com  cursos  e  livros  por  parte  dos  advogados.  Não  bastasse,  a
apresentação exigida pela sociedade e pelos  tribunais  demandam grandes gastos
com vestuário. Todas essas despesas extras são suportadas pelos profissionais, o
que justifica a remuneração mínima garantida.

As condições do  exercício  da profissão de advogado também são peculiares  e
complexas.  Diante  do  caráter  preponderantemente  intelectual,  as  atividades
desempenhadas não estão sujeitas a controle de jornada, confundindo-se com a vida
pessoal  e  os  momentos  de  lazer.  Além  da  atividade  presencial  em  escritórios  e
fóruns, o advogado dedica grande parte de seu tempo fora do ambiente de trabalho
na elaboração de teses e peças processuais.

Através  de  análises  e  estudos,  verificou-se  que  a  grande  maioria  dos  estados
brasileiros já possuem piso salarial dos advogados, que flutuam em torno dos valores
ora apresentados. A adoção de faixas busca afiançar uma remuneração mínima de
acordo com a qualificação e a experiência dos profissionais, assegurando um ganho
que possa tranquilizar os advogados nos primeiros anos de sua formação.

O projeto de lei visa valorizar os profissionais que garantem o acesso da população
à  Justiça,  cumprindo  o  múnus  de  defender  o  Estado  Democrático  de  Direito,
incentivando-os a desempenharem esse papel de forma ainda mais motivada e com a
necessária dedicação. Entretanto, vai mais além: ao garantir remuneração mínima,
pretende garantir  também um acesso mais abrangente e qualificado à justiça, por
parte de toda a população do Estado. Por essas razões, pedimos o apoio dos ilustres
pares para 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 796/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.282/2011)

Dispõe sobre o sistema estadual de educação a distância e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A educação a distância – EaD – é uma modalidade de educação que se

utiliza da metodologia de ensino não presencial com vistas ao acompanhamento do
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processo de ensino e aprendizagem, sendo caracterizada pela interação simultânea
ou diferida  entre  os  atores  do  processo educativo,  com  a  mediação de recursos
didáticos  sistematicamente  organizados,  apresentados  em  diferentes  suportes  de
informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados por diferentes meios
de comunicação.

Art.  2º  –  Os  cursos  ministrados  sob  a  forma  de  educação  a  distância  serão
organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para admissão no
que se refere a horário,  a educação e a avaliação,  sem prejuízo  dos objetivos e
diretrizes  fixados  em  nível  nacional,  e  observarão  as  seguintes  características
fundamentais:

I – flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e
interatividade condizentes com a situação dos alunos;

II – organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na
mediação do processo de ensino e aprendizagem;

III – duração adequada ao ritmo próprio do educando e à sua disponibilidade de
tempo;

IV –  obrigatoriedade  de atividades  presenciais  para  avaliação de  estudantes  e,
quando  previstas  na  legislação  pertinente  a  estágios  obrigatórios,  atividades
relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.

Parágrafo único – Os cursos a distância devem ser programados com base nos
respectivos cursos na modalidade presencial, inclusive quanto à sua duração.

Art.  3º  –  A educação  a  distância  poderá  ser  ofertada  nos  seguintes  níveis  e
modalidades educacionais, observadas as legislações específicas:

I – educação básica;
II – educação de jovens e adultos;
III – educação especial;
IV – educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:
a) técnicos de nível médio;
b) especialização de nível médio;
c) tecnológicos de nível superior.
Parágrafo  único  –  Os  componentes  curriculares  dos  cursos  de  educação
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profissional  que  pela  sua  especificidade  requeiram  aprendizagem  presencial  não
poderão ser oferecidos a distância.

Art.  4º  –  O ensino  a  distância terá  sua estrutura física  organizada  da seguinte
forma:

I  –  uma  unidade-sede  responsável  pela  oferta  e  gestão  dos  cursos,  pela
regularidade de todos os atos escolares praticados pela instituição, pelo arquivo da
documentação escolar  e  pela  expedição de declarações,  históricos,  certificados  e
diplomas de conclusão de curso;

II – unidades-polo, de apoio presencial, vinculadas à sede da instituição e utilizadas
para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas
relativas aos cursos e programas ofertados a distância, na forma do art. 2º, IV, desta
lei.

Parágrafo único – O funcionamento das unidades-polo deverá estar  previsto  no
projeto  pedagógico,  com  justificativa  para  atendimento  de  uma  demanda  social
transitória,  podendo  ser  autorizado  em  caráter  temporário,  para  dar-se  em  locais
cedidos por empresas e pela comunidade, em escolas de outra mantenedora ou em
outras instituições, públicas ou privadas, por meio de parcerias ou convênios.

Art. 5º – As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão
solicitar autorização para oferecer os ensinos fundamental e médio, de acordo com o
que estabelece o § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação –, exclusivamente para a complementação de aprendizagem e para o
atendimento de situações emergenciais de alunos que atendam a um dos seguintes
requisitos:

I – estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial;
II  –  sejam  portadores  de  necessidades  especiais  e  requeiram  serviços

especializados de atendimento;
III – se encontrem no exterior;
IV  –  vivam  em  localidades  que  não  contem  com  rede  regular  de  atendimento

escolar presencial;
V – compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo

missões localizadas em regiões de fronteiras;
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VI – estejam em situação de cárcere.
Art.  6º  –  Os  pedidos  de  credenciamento  e  renovação  de  credenciamento  da

instituição de ensino, de autorização de funcionamento de cursos ou programas e de
reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  de  cursos  autorizados,  na
modalidade  a  distância,  deverão  ser  pautados  pelos  referenciais  de  qualidade,
conforme  definido  pelo  Ministério  da  Educação,  bem  como  pelos  referenciais
estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de
Educação:

I – credenciamento é o ato administrativo que habilita a instituição de ensino a atuar
com EaD por prazo determinado;

II  –  recredenciamento  é  o  ato  administrativo  que  renova  o  credenciamento  da
instituição;

III – descredenciamento é o ato administrativo que cancela o credenciamento da
instituição de ensino para atuar com EaD;

IV  –  autorização  é  o  ato  administrativo  que  permite  à  instituição  de  ensino
credenciada o oferecimento  de  determinado curso ou  programa na modalidade a
distância.

§ 1º – Compete ao Conselho Estadual de Educação praticar os atos administrativos
para credenciar, recredenciar e descredenciar instituições de ensino para oferta na
modalidade a  distância,  bem como autorizar  a  abertura  dos  respectivos  cursos  e
programas.

§ 2º – Os pedidos de credenciamento, de recredenciamento e de autorização de
cursos ou  programas na modalidade a distância  a instituições de ensino  deverão
atender aos referenciais de qualidade definidos pelo Ministério da Educação, pela
Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação.

Art.  7º  –  A  avaliação  do  desempenho  do  estudante  para  fins  de  promoção,
conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo,
conforme o  disposto  no  projeto  pedagógico  aprovado pelo  Conselho  Estadual  de
Educação.

Art. 8º – Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos
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por instituições de ensino credenciadas e registradas na forma da lei, terão validade
nacional.

§  1º  –  A emissão  e  o  registro  de  diplomas  de cursos  e  programas a  distância
deverão ser realizados conforme legislação educacional pertinente.

§ 2º – A emissão de certificado ou diploma de programas de educação básica,
educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de
nível médio, na modalidade a distância, só poderá ser feita por instituições de ensino
devidamente credenciadas e relativamente a cursos devidamente autorizados pelo
Conselho Estadual de Educação.

Art. 9º – A sede da instituição de ensino credenciada para oferta de educação a
distância é responsável pela expedição de históricos e certificados de conclusão de
curso, cabendo-lhe garantir os registros das avaliações dos alunos.

Art. 10 – A instituição de ensino poderá aferir e reconhecer,  mediante avaliação,
conhecimentos  e  habilidades  obtidos  em  processos  formativos  escolares  e
extraescolares, obedecidas as diretrizes curriculares nacionais e estaduais.

Parágrafo único – A certificação parcial ou total em cursos de educação de jovens e
adultos  habilita  o  aluno  ao  prosseguimento  de  estudos  em  caráter  regular  ou
supletivo.

Art. 11 – Os certificados e diplomas de curso a distância emitidos por instituições de
ensino  estrangeiras,  para  que  gerem  efeitos  no  território  nacional,  deverão  ser
revalidados de acordo com as disposições legais pertinentes.

Art. 12 – A sistemática de avaliação deve estar disciplinada no Regimento Escolar e
compatibilizada com o projeto pedagógico da instituição de ensino.

Art. 13 – As instituições de ensino autorizadas a ministrar cursos e programas a
distância  deverão  fazer  constar,  em  todos  os  seus  documentos  institucionais,
anúncios  e  matérias  de  divulgação  nos  veículos  de  comunicação  de  massa,  a
referência aos atos de credenciamento, autorização, reconhecimento e respectivas
datas de validade de seus cursos e programas.

§ 1º – Os documentos a que se refere o caput deste artigo também deverão conter
informações a respeito das condições de avaliação, de certificação de estudos e de
parceria com outras instituições.
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§ 2º – A falta de informação adequada e suficiente a respeito das condições de
avaliação  e  de  certificação  ou  diplomação,  uma  vez  comprovada,  acarretará  a
imediata suspensão da autorização do curso ou programa.

Art. 14 – Os convênios e os acordos de cooperação, celebrados para fins de oferta
de  cursos  ou  programas  a  distância,  entre  instituições  de  ensino  nacionais
devidamente credenciadas e suas similares estrangeiras, deverão ser comunicados
ao Conselho Estadual de Educação, para análise e homologação.

Art.  15  –  Os  cursos  e  programas  a  distância  autorizados  poderão  aceitar
transferência e fazer o aproveitamento de estudos realizados pelos estudantes em
cursos e programas presenciais,  da mesma forma como as certificações totais ou
parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros
cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a
legislação em vigor.

Art. 16 – A matrícula em cursos e programas a distância para educação básica de
jovens  e  adultos  poderá  ser  feita  independentemente  de  escolarização  anterior,
obedecidas as normas legais sobre a matéria.

Art.  17  –  O Conselho  Estadual  de  Educação organizará  e  manterá  sistema de
informações aberto ao público com a relação das instituições de ensino credenciadas,
dos cursos e programas autorizados, dos resultados dos processos de supervisão e
avaliação dos cursos e programas; e das instituições de ensino descredenciadas.

Art. 18 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação:  A  educação  a  distância  deve  ser  compreendida  como  uma

oportunidade  que  é  disponibilizada  aos  que  não conseguiram  exercer  o  direito  à
educação em tempo hábil. Apresenta-se como uma oportunidade de recuperação do
direito de inclusão social. O caminho não é o da hipervalorização das máquinas, mas
o da valorização da pessoa humana.  E,  para  que a educação –  presencial  ou  a
distância – possa oferecer resposta aos problemas da sociedade, devem-se ofertar
alternativas  viáveis  ao  desenvolvimento  social  e  à  difusão  do  saber.  Assim,  a
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educação se faz pela qualidade do currículo, pelo fazer pedagógico e pela resposta
que se dá aos problemas sociais como um todo.

Dentro desta visão, a Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  – Lei  nº
9.394,  de  1996  –  previu  a  educação  a  distância  como uma  forma  de  acesso  a
quaisquer  dos  níveis  e  modalidades  educacionais  estabelecidos  na  legislação
nacional, especialmente aqueles previstos na citada lei, no Título V, Capítulos II a V. A
previsão dessa nova metodologia foi  estabelecida no Título VIII,  “Das Disposições
Transitórias”,  especificamente no  caput do art.  80: “O Poder Público incentivará o
desenvolvimento  e  a  veiculação  de  programas  de  ensino  (…)  e  de  educação
continuada”. Menção a cursos de educação a distância encontra-se no § 2º desse
mesmo artigo: “A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e
registro  de  diploma  relativos  a  cursos  de  educação  a  distância”.  A  primeira
regulamentação desse dispositivo, na esfera nacional, ocorreu com a publicação do
Decreto Federal nº 2.494, de 1998, alterado pelo Decreto Federal nº 2.561, de 1998,
que  determinaram  aos  sistemas  estaduais  de  ensino  a  normatização  da  nova
metodologia  e  a  forma  de  acesso  à  educação,  para  o  ensino  fundamental,  a
educação de jovens e adultos, o ensino médio, a educação profissional técnica de
nível médio, no âmbito desses sistemas.

Esta proposição tem por escopo a regulamentação dessa importante ferramenta no
âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  dotando  o  seu  sistema  de  ensino  dos
instrumentos legais para a regulamentação do ensino a distância. A elaboração desse
projeto  de  lei  teve  como  base  de  consulta  os  atos  normativos  dos  Conselhos
Estaduais  de  Educação  dos  Estados  do  Rio  de  Janeiro  (Deliberação  nº  314,  de
8/9/2009), de São Paulo (Deliberação nº 97, de 24/2/2010), do Paraná (Deliberação
nº 1, de 9/3/2007) e a Lei nº 4.528, de 28/3/2005, do Estado do Rio de Janeiro.

– 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 797/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.747/2011)

Dispõe  sobre  a  criação  da  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar  para
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homenagear  personalidades que contribuíram para o  desenvolvimento  econômico-
social e o aprimoramento da atividade política no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica instituída, no âmbito do Estado, a Comenda Vice-Presidente José

Alencar, destinada a homenagear personalidades que se destacaram nas atividades
empresariais, sociais ou políticas com grande contribuição para o desenvolvimento
econômico-social e político do Estado.

Art. 2º – A Comenda Vice-Presidente José Alencar é constituída de diploma alusivo
à condecoração e será entregue em sessão solene de homenagem aos agraciados.

Art. 3º – A Comenda Vice-Presidente José Alencar homenageará um representante
do Estado e um do País, das seguintes classes, a serem indicados pelos deputados
desta Casa:

I – classe política;
II – classe empresarial;
III – classe jurídica;
IV – classe sociocultural.
Parágrafo  único  –  As  comendas,  em  número  máximo de  oito,  serão  entregues

anualmente, em sessão solene, a ser realizada na semana do nascimento do vice-
presidente, tendo como referência para a comemoração o dia do seu nascimento, 17
de outubro.

Art. 4º – As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias a
serem consignadas nos orçamentos dos exercícios financeiros desta Casa Legislativa
em que ocorrerem as nomeações.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Tadeu Martins Leite
Justificação:  A  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar  tem  por  objetivo

homenagear personalidades que se destacaram nas atividades empresarial, social e
política  do  Estado  e  do  País,  que  tenham  contribuído  para  o  desenvolvimento
econômico-social do Estado e para o engrandecimento da atividade política em Minas
Gerais e no País.
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A comenda  proposta  se  baseia  na  imagem  de  competência  administrativa  e
empresarial do vice-presidente José Alencar e no principal legado da vida política
deixado por ele na história de Minas e do nosso país, vida sempre pautada pela ética,
pela lisura  dos seus atos, pela correição no trato da  coisa pública,  pela lealdade
absoluta  com  seus  pares  e  colaboradores,  pela  honestidade  de  seus  atos  e,
principalmente, pelo compromisso e respeito ao povo mineiro e brasileiro.

Essas características de sua personalidade devem balizar a escolha dos agraciados
com essa valorosa comenda, a ser concedida pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. Os homenageados deverão ter uma história de vida também pautada nesses
valores e deverão ter contribuído para que a imagem de Minas Gerais se destacasse
perante todo o País, como um estado em que as atividades empresariais, sociais e
políticas  se complementam e  os  donatários  do poder  advindos  dessas atividades
devem sempre buscar o aprimoramento das instituições públicas e privadas em prol
da melhoria de vida do nosso povo e da dignificação da atividade política.

Para destacar a figura política e social desse grande cidadão mineiro, motivo de
orgulho para todos nós, gostaria de apresentar um breve histórico da vida do nosso
querido vice-presidente José Alencar, exemplo de coragem, espírito de luta e fé.

Nascido em 17/10/1931, em Muriaé, José Alencar foi o 11º filho de um total de 15
do casal  Antônio Gomes da Silva e Dolores Peres Gomes da Silva.  Casado com
Mariza Campos Gomes da Silva, deixou três filhos: Josué Christiano, Maria da Graça
e Patrícia.

Começou a trabalhar aos 7 anos, no balcão da loja do pai, em Muriaé. Em 1946,
aos 15, deixou a casa da família, na zona rural, para trabalhar como balconista em
uma loja de tecidos da cidade. Dois anos depois, em maio de 1948, mudou-se para
Caratinga,  onde conseguiu  emprego  como vendedor.  Ao  completar  18,  em 1950,
Alencar abriu seu próprio negócio, com a ajuda de um dos irmãos. Em 1967, em
parceria com o empresário e Deputado Luiz de Paula Ferreira, fundou, em Montes
Claros, a Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas –, hoje um dos maiores
grupos industriais têxteis do País.

Nos anos seguintes, foi  presidente da Associação Comercial  de Ubá, diretor  da
Associação Comercial de Minas, presidente do Sistema Federação das Indústrias do
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Estado de Minas Gerais e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria.
Estabelecido no setor empresarial, candidatou-se ao governo de Minas em 1994 e,

em 1998, disputou uma vaga no Senado Federal, elegendo-se por Minas Gerais com
quase 3 milhões de votos. No Senado, foi presidente da Comissão Permanente de
Serviço  de  Infraestrutura,  membro  da  Comissão  Permanente  de  Assuntos
Econômicos e de Assuntos Sociais.

Embora tenha se caracterizado como a principal voz dissonante do governo Lula
em relação à política de juros ao longo dos oito anos de mandato, sua inclusão na
chapa  de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  em  2002  foi  decisiva  para  que  o  petista
conquistasse o apoio do empresariado e, pela primeira vez, a presidência do País.

A presença  de  Alencar  foi  decisiva  na  vitória  de  Lula  ao  angariar  o  apoio  do
empresariado,  desconfiado  com  a  possibilidade  de  um  presidente  da  República
sindicalista. Em 2004, Alencar passou a acumular a vice-presidência com o cargo de
ministro da Defesa, função que exerceu até março de 2006. Em 2007, assumiu o
segundo mandato como vice-presidente após ser  reeleito,  novamente,  ao lado de
Lula.

Alencar se desligou do Partido Liberal – PL – em 2005 e, juntamente com outros ex-
membros do PL, participou da fundação de um novo partido: o Partido Republicano
Brasileiro – PRB.

No tempo em que ocupou o cargo de vice-presidente, ganhou os títulos de Cidadão
Honorário dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, do Distrito Federal
e de 53 municípios brasileiros, sendo 51 deles em Minas Gerais.

Crítico feroz dos juros altos impostos ao País desde o início do primeiro mandato, o
empresário foi voz discordante da política econômica do governo Lula. O titular do
Ministério da Fazenda mudou, mas não o discurso de Alencar. Ao longo de oito anos,
sua  posição  pela  queda  na  taxa  de  juros  foi  tão  ferrenha  que  se  tornou  marca
registrada sua, tanto que, ao comentar o bom estado de saúde do então vice após a
cirurgia de 17 horas a que ele se submeteu em janeiro de 2009 – a mais complexa
que enfrentou na luta contra o câncer –, o então presidente Lula afirmou, em tom de
brincadeira: “Tenho certeza de que a primeira palavra dele quando acordar será para
pedir a redução da taxa de juros”.
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José Alencar lutou contra o câncer desde 1997, mas a doença acabou por levá-lo à
morte depois de 14 anos. Alencar foi  internado no hospital  Sírio-Libanês, em São
Paulo, a menos de uma semana do 2º turno das eleições. Por estar hospitalizado,
não pôde registrar seu voto no pleito, que se encerrou com a vitória da petista Dilma
Rousseff, sua grande amiga nos últimos anos.

Hospitalizado, perde a posse de Dilma Rousseff. Apesar da insistência do então
vice-presidente em acompanhar a transmissão de cargo de Lula para Dilma Rousseff,
os médicos não permitiram a viagem dele até Brasília.

Em janeiro de 2011, quando a capital paulista completou 457 anos, Alencar recebeu
a Medalha 25 de Janeiro, uma homenagem da Prefeitura, das mãos da presidente
Dilma Rousseff.  O ex-vice  deixou o  hospital,  com autorização  da equipe  médica,
somente para a cerimônia.

Visivelmente emocionado, Alencar afirmou que fazia um discurso “de coração” e
que estava “vencendo as dificuldades”. Disse ele: "Eu tinha um texto preparado no
bolso, mas resolvi falar do coração. Ainda que [as dificuldades] sejam fortes, estamos
vencendo. Quem fica num hospital esse tempo todo, tem muitas reflexões... Se eu
morrer agora, é um privilégio, porque é tanta gente torcendo por mim... Se eu morrer
agora, tá bom demais”. O evento contou com a presença do ex-presidente Lula e de
inúmeras autoridades políticas e empresariais de todo o País.

José Alencar faleceu na tarde de 29/3/2011, depois de toda uma vida dedicada ao
País e ao nosso povo.

– 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 798/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.488/2011)

Proíbe  aos  estabelecimentos  comerciais  vender,  servir  e  fornecer  bebidas
alcoólicas a menores de dezoito anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais  proibidos  de  vender,  servir  e

fornecer bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos.
Parágrafo  único  –  Em  caso de  dúvida,  o  comerciante  exigirá  do  consumidor  a
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apresentação de documento de identidade válido em todo o território nacional.
Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

a  1.000  Ufemgs,  de  acordo  com  a  gravidade  da  infração  e  o  porte  do
estabelecimento, dobrada a cada reincidência.

Art. 3º – Os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do art. 2º serão
destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei nº 11.397,
de 6 de janeiro de 1994.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A instituição da idade mínima para a compra de bebida alcoólica já

existe na forma de lei. No entanto, o tratamento do problema exige mais fiscalização
e medidas por parte das autoridades competentes, para estimular o cumprimento da
lei. Na prática, adolescentes consomem bebidas alcoólicas publicamente, sem que
sejam obrigados, pelos locais de venda, a apresentarem documento que comprove
idade  igual  ou  superior  a  18  anos,  para  que  a  bebida  seja  vendida.  Portanto,  a
pertinência da apresentação do referido projeto.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, não há nenhum óbice, pois, de
acordo com o art. 24 da Constituição Federal, o Estado tem competência concorrente
para legislar sobre a proteção à infância e à juventude.

Ressalte-se que, no âmbito do Estado, há lei que adota tal medida. Trata-se da Lei
nº 15.956, de 2005, que alterou a redação da Lei nº 14.066, de 2001, para incluir o
cancelamento  da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  como  penalidade  para
práticas consideradas ilícitas aos consumidores de combustíveis.

Ciente  dos  malefícios  que  o  álcool  pode  causar  à  saúde  das  crianças  e  dos
adolescentes,  é  de  suma  importância  a  criação  dessas  novas  sanções  ao
estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e não cumprem as norma
legais.
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Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do 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 799/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.424/2011)
Dispõe sobre a realização, em crianças, de exame destinado a detectar deficiência

auditiva e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  crianças  nascidas  no  Estado  e  as  que  nele  vivem  têm  direito  à

realização de exame destinado a detectar deficiência auditiva.
Art.  2º – As maternidades e demais estabelecimentos hospitalares nos quais  se

realizam procedimentos obstétricos ficam obrigados a:
I  –  dispor  dos  equipamentos  necessários  à  realização  de  exame  da  natureza

mencionada no art. 1º;
II – contar com profissionais capacitados para a aplicação do exame.
§ 1º  – As maternidades e demais estabelecimentos hospitalares  submeterão as

crianças neles nascidas ao exame de que trata esta lei, em até cinco dias contados
da respectiva data de nascimento.

§  2º  –  O  exame será  realizado,  preferencialmente,  antes  da  alta  hospitalar  do
recém-nascido.

§  3º  –  O  exame será  realizado  independentemente  da  solicitação  dos  pais  do
recém-nascido ou de outro responsável legal.

Art. 3º – Sem prejuízo do disposto no art. 2º, os hospitais, maternidades e demais
estabelecimentos de atenção à saúde, capacitados para a aplicação do exame de
que trata esta lei, ficam obrigados a realizá-lo em crianças de qualquer idade, neles
nascidas ou não, inclusive nas nascidas fora do Estado, sempre que haja:

I – solicitação médica ou de outro profissional da área da saúde;
II – solicitação materna ou paterna, ou de outro responsável legal, relativamente a

crianças ainda não submetidas ao exame.
Art. 4º – Nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde mantidos

pelo Estado, o exame será gratuito.
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Art.  5º  –  Sem  prejuízo  de  outras  penalidades  cabíveis,  o  descumprimento  do
disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento infrator:

I  –  imposição de multa em valor  correspondente a 100 Ufemgs (cem Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – em caso de reincidência, suspensão das atividades por até trinta dias.
Parágrafo único – Quando se tratar de estabelecimento mantido pelo Estado, não

se aplicará a penalidade prevista no inciso I, mas a advertência.
Art.  6º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados da sua publicação.
Art.  7º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.
Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Este  projeto  tem  por  escopo  assegurar  a  realização,  em  crianças,

especialmente  em  recém-nascidos,  de  exame  que  possibilite  o  diagnóstico  de
deficiência  auditiva.  A  detecção  precoce  de  deficiências  dessa  natureza  é  de
fundamental importância, porque possibilita o devido encaminhamento e a adoção de
procedimentos  e  técnicas  terapêuticas  adequadas  a  cada  caso.  Quanto  mais
tardiamente tenha início o tratamento, maiores são os prejuízos ao desenvolvimento
das habilidades e funções sensoriais e cognitivas da criança. Trata-se de verdadeira
corrida contra o tempo.

Estima-se que, em nosso país, a idade média de diagnóstico de deficiência auditiva
infantil seja de três a quatro anos. Tarde demais, infelizmente, se considerarmos que,
em  relação  à  deficiência  auditiva  congênita,  padrões  internacionalmente
estabelecidos  recomendam  o  diagnóstico  antes  dos  3  meses  de  idade  e  a
intervenção terapêutica antes dos 6 meses de idade.

Assim sendo, o poder público deve impor a obrigatoriedade de aplicação de exame
dessa natureza em recém-nascidos. É o que almejamos ao formular esta propositura,
cujo  art.  2º  traz  normas  que  consistem  em  obrigar  as  maternidades  e  demais
estabelecimentos hospitalares, nos quais se realizam procedimentos obstétricos, a se
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dotarem de equipamentos, a contar com profissionais capacitados para a aplicação
do exame, e a ele submeter todos os recém-nascidos nos cinco primeiros dias de
vida.

Tendo presente, contudo, que cerca de 10% a 20% das crianças são acometidas de
deficiência auditiva profunda após os 3 meses de idade – o dado consta de artigo
científico  intitulado “Surdez infantil”,  de  autoria  dos  Drs.  Pedro  Oliveira,  Fernanda
Castro  e  Almeida  Ribeiro,  publicado  na  Revista  Brasileira  de  Otorrinolaringologia,
volume 68 (maio/junho de 2002) –, há que se garantir que a aplicação do exame não
se restrinja aos recém-nascidos. Disso trata o art. 3º do projeto. Nessa hipótese, a
realização do exame dependerá de solicitação médica ou de outro profissional da
área  da  saúde  ou,  no  caso  de  crianças  nunca  submetidas  ao  exame,  de  mera
solicitação materna ou paterna ou de outro responsável legal.

Busca-se garantir, por meio da disposição contida no art. 4º da propositura, que o
exame seja gratuito nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde
mantidos pelo Estado.

À  vista  do  exposto,  vimos  pedir  aos  nobres  pares  que  concorram  com  seu
indispensável apoio à aprovação deste projeto de lei, destacando a alta relevância
social e o inegável interesse público das medidas nele determinadas.

–  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 800/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.921/2012)

Institui  o  auxílio-adoção para o cidadão que adotar criança ou adolescente e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído, na forma desta lei, o auxílio-adoção, benefício concedido a

todo aquele que, como família substituta, acolher,  a partir  de sua regulamentação,
criança ou adolescente, egresso de entidade de atendimento, mediante guarda, tutela
ou adoção constituídas nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente.
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§ 1º – O auxílio-adoção será concedido no caso de criança ou adolescente de pais
desconhecidos ou destituídos do pátrio poder, na forma da lei.

§ 2º – O acolhimento de que trata este artigo terá de ser feito, obrigatoriamente, por
intermédio de Juizado da Criança e do Adolescente, desde a guarda até a adoção,
assim como o acompanhamento da convivência do acolhido com a família substituta.

Art. 2º – O auxílio-adoção será concedido nos seguintes valores:
I – um salário mínimo por acolhimento de criança de quatro até oito anos;
II – um e meio salário mínimo por acolhimento de criança de oito a doze anos;
III – dois salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente de doze a

dezoito anos; e
IV – três salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente portador de

deficiência, do vírus HIV (aids) ou de outras doenças de natureza grave ou maligna
cujo portador requeira cuidados pessoais e médicos permanentes.

Parágrafo único – O valor do auxílio-adoção, para cada beneficiário, será atualizado
na proporção da sucessão das faixas etárias previstas neste artigo.

Art. 3º – O auxílio-adoção perdurará até que a criança ou adolescente complete
vinte  e um anos,  sendo prorrogado até  os  vinte  e  quatro  anos,  se comprovadas
matrícula e frequência a curso de nível superior.

Parágrafo único – No caso de criança ou adolescente incluído no critério da alínea
“d” do art. 2º, o auxílio-adoção somente se extinguirá por morte.

Art. 4º – O adotante deverá comprovar, como condição para a percepção do auxílio-
adoção,  a  regularidade  do  acolhimento,  apresentando  documentação  da  situação
jurídica da criança ou do adolescente acolhido, expedida por Juízo da Infância e da
Juventude do Estado.

Art. 5º – O auxílio-adoção será concedido para apenas uma criança ou adolescente
a cada beneficiário, salvo no caso de guarda, tutela ou adoção de irmãos.

Art. 6º – Consideram-se, para fins desta lei:
I – entidade de atendimento, a pessoa jurídica, sediada no Estado, que executa

programa de proteção destinado a criança ou adolescente em regime de abrigo, na
forma do art. 90, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

II  –  família  substituta,  a  pessoa ou casal  constituído em unidade familiar  pelos
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estatutos jurídicos de guarda, tutela ou adoção, assumindo direitos e deveres perante
a criança ou adolescente, na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente; e

III – portador de deficiência, a criança ou o adolescente incapacitado por anomalia
de natureza mental, física ou psíquica, impeditiva do desempenho das atividades da
vida diária, sem o auxílio de terceiros.

Art. 7º – O auxílio-adoção será concedido provisoriamente, quando o beneficiário
obtiver a guarda da criança ou adolescente, liminar ou incidentalmente, por ato de
autoridade judiciária.

Art.  8º  –  O  auxílio-adoção,  no  caso  de  colocação  em  família  substituta  na
modalidade de guarda, deverá ser revisto a cada dois anos, para a verificação das
condições que lhe deram origem.

Art. 9º – O auxílio-adoção será suspenso na ocorrência de maus tratos, negligência,
abandono, exploração ou abuso sexual, praticado por membro da família substituta
contra  qualquer  criança  ou  adolescente,  e  no  caso  de  alcoolismo  ou  uso  de
substâncias entorpecentes pelo beneficiário.

Art. 10 – O pagamento do auxílio será cancelado nas seguintes hipóteses:
I – revogação ou modificação da decisão de guarda, destituindo-se o guardião;
II  –  transferência  da  criança  ou  adolescente  a  terceiros,  ou  sua  reposição  em

regime de abrigo, pela família substituta, em entidade de atendimento;
III – falecimento da criança ou adolescente acolhido.
Art. 11 – No caso de falecimento do beneficiário, o auxílio-adoção poderá ser pago

provisoriamente pelo Estado à pessoa física que estiver na posse de fato da criança
ou adolescente, desde que promova, no prazo de trinta dias, a regularização judicial.

Art. 12 – O regulamento do Poder Executivo complementará as condições e formas
de  concessão  e  cancelamento  do  auxílio-adoção  e  fixará  competência  para
acompanhamento e controle do cumprimento desta lei.

Art.  13  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  das  dotações
orçamentárias  próprias,  ficando  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  os  créditos
suplementares que se fizerem necessários.

Art. 14 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias, a
contar da data de sua publicação.
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Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É preciso que o poder público estimule por todos os meios a adoção

de menores órfãos ou abandonados,  objetivo  dos mais nobres e relevantes entre
aqueles  preconizados  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  em  favor  da
infância e da juventude.

O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos – CNCA –, criado para
monitorar as políticas de acolhimento na área da infância e juventude pelo Conselho
Nacional de Justiça, em levantamento realizado no dia 12/12/2011, mostrou que o
País tem 36.551 crianças e adolescentes vivendo em abrigos ou estabelecimentos
mantidos por organizações não governamentais. Em 10 de novembro desse ano, o
cadastro apontava que 35.894 crianças e adolescentes estavam em abrigos e demais
estabelecimentos. O levantamento de dezembro mostrou um aumento do número de
crianças acolhidas, dando contornos ainda mais tristes a essa realidade contundente.

Constatou-se  ainda  que  a  procura  para  a  adoção  em  nosso  país  se  situa
incisivamente na faixa de crianças com até 3 anos de idade. Esse é  o perfil mais
procurado  pelas  26.938  famílias  que  estão  na  fila  de  adoção,  conforme  também
registrado  em  outro  instrumento  igualmente  relevante:  o  Cadastro  Nacional  de
Adoção – CNA.

Entretanto, a realidade demonstra um quadro bem diferente: dos 4.932 candidatos
à adoção que vivem hoje em abrigos, apenas 3,6% estão nessa faixa etária, ao passo
que 96,4% apresentam idade que varia entre os 5 e 17 anos.

Não obstante, a maioria (76%) dos interessados inscritos no CNA procura filhos
adotivos na faixa etária de até 3 anos de idade. Do outro lado estão as crianças mais
velhas, que permanecem sem encontrar condições de adoção.

Em Minas Gerais, grande parte dessas crianças se encontram atualmente inseridas
no programa Pais de Plantão, do Juizado da Infância e Juventude de Belo Horizonte.
E por não haver interesse por meninos ou meninas com 4 anos ou mais, encontra-se
nas entidades de abrigo uma grande quantidade de crianças e adolescentes sem
possibilidade de obtenção de um lar e da convivência de uma família.
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Esse tipo de preferência incisiva pelas crianças mais novas é um dos fatores que
tornam  arrastados  os  processos  de  adoção  do  País  (numa  evidência  lastimável,
verifica-se  que  o  número  de  pretendentes  permanece  quase  cinco  vezes  maior,
27.183, que o número de crianças e adolescentes cadastrados).  Mas, aliados a ele,
estão também a falta de estrutura da Justiça e a ausência de uma legislação que
torne o processo mais ágil.

Ainda  de  acordo com  os  dados  do CNA,  21,5% das  crianças  disponíveis  para
adoção  têm  algum  problema  de  saúde,  e  poucas  famílias  têm  disponibilidade
financeira ou psicológica para aceitar filhos com essa condição.

Diante do quadro ora apresentado, este projeto visa  garantir que se viabilize, no
Estado, de modo eficiente e humanitário, o nobre propósito da adoção, da concessão
de  um  lar  àquele  que  não  tem  a  felicidade  dessa  imprescindível  convivência,
possibilitando àquele que tem fundado interesse em adotar e não possui condição
financeira  para  o  sustento  de  mais  um  membro  na  família,  a  realização  desse
propósito. A condição humanitária almejada é bipartite, pois ao mesmo tempo em que
uma criança ou adolescente carente passa a ter uma família, os adotantes menos
privilegiados também conseguem realizar o seu ideal de ter um filho.

O  projeto  concede  ao  adotante  auxílio-adoção  exclusivamente  no  caso  de
acolhimento  de  criança  ou  adolescente  que  não tenha  pais  conhecidos,  situação
preponderante  dos  menores  abandonados  no  Estado,  e  não  admite  que  o
acolhimento se faça sem a interferência de juiz competente para assuntos de infância
e  adolescência,  em  todo  o  Estado,  assegurando-se,  assim,  que  a  entrega  dos
acolhidos seja feita sob todo o rigor da legislação aplicável. Traz, ainda, a previsão de
que a convivência com a família substituta seja acompanhada pelos especialistas do
Juizado que, na forma do estatuto, dão assistência a todo o processo de formação e
integração da nova família, visando assim atingir aos objetivos almejados.

O objetivo básico do projeto é o atendimento a menores efetivamente carentes, com
o intuito de assegurar aos acolhidos uma família substituta verdadeiramente dotada
dos vínculos psicológicos indispensáveis às suas funções sociais mais elevadas e
impedir que tenham acesso ao benefício aqueles que não estejam comprovadamente
imbuídos  dos  elevados  intuitos  humanitários  da  adoção,  conduzindo  assim  uma
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criança ou mesmo um adolescente carente a um lar, com conforto moral, psicológico
e afetivo, e não apenas material.

Contamos,  portanto,  com  o  necessário  apoio  dos  ilustres  pares  para  a  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 801/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.937/2012)

Torna obrigatório o oferecimento de cursos de primeiros socorros a parturientes nos
hospitais e nas maternidades do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a obrigatoriedade de oferecimento de cursos de primeiros

socorros,  nos  hospitais  e  nas  maternidades  do  Estado,  destinados  a  orientar  as
parturientes  com  bebês  de  até  dois  anos  sobre  como  agir  em  situações  de
emergência.

Art. 2º – O curso será ministrado mensalmente por profissionais especializados da
área da saúde ou por servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Art. 3º – Cabe ao Poder Executivo definir a data de implementação dos cursos a
que  se  refere  esta  lei  e  a  fiscalização  de  seu  cumprimento  através  de  sua
regulamentação no prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os cursos a que se refere este projeto de lei  darão às parturientes

orientações  sobre  as  primeiras  providências  a  serem  tomadas,  diante  de  uma
situação de emergência, em relação aos seus bebês, enquanto aguardam o socorro
dos profissionais competentes.

O engasgo,  por  exemplo,  é  um dos  principais  vilões dos  recém-nascidos.  Esse
problema ainda assusta principalmente as mães de primeira viagem, sobretudo em
relação aos primeiros socorros, pois o bebê fica impossibilitado de  respirar, o que
pode ser fatal se não houver socorro imediatamente.
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Outros acidentes comuns são os ocasionados por fogo, veneno, balde de água com
sabão,  tomadas,  fio  elétrico,  faca,  tesoura,  agulhas,  detergente,  remédios,  álcool,
tinta, escada e piscina, entre outros.

Apesar das dificuldades, o esclarecimento pode evitar  complicações. Por isso, é
importante que os hospitais e maternidades ofereçam às mães cursos de orientação
sobre como proceder em cada caso.

Conto com o apoio dos nobres colegas para 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 802/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.710/2013)
Dispõe sobre a reserva, nos concursos públicos do Estado, de 10% (dez por cento)

das vagas para pessoas idosas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Nos concursos públicos promovidos pelo Estado para a administração

direta, indireta, fundações, empresas públicas estaduais e sociedades de economia
mista estaduais, serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas para pessoas
idosas, ressalvados os casos em que a natureza do cargo impedir essa cota.

§ 1º – Para efeitos desta lei, considera-se idosa aquela pessoa com idade igual ou
superior a sessenta anos, nos termo da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003.

§ 2º – Para que tenha direito ao benefício estabelecido no  caput deste artigo, o
candidato deverá,  no momento da inscrição,  requerê-lo e comprovar  os  requisitos
para a reserva da vaga especial.

§ 3º – Não preenchida toda a reserva estabelecida no caput deste artigo, as vagas
restantes  serão  redistribuídas  aos  demais  candidatos,  aprovados  por  ordem  de
classificação.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará a matéria no prazo de noventa dias.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A finalidade deste projeto é criar cotas aos idosos para ingressar no
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serviço público, com percentual fixado em 10%. Essa investidura no serviço público
se dá por meio do concurso público (Constituição Federal, art. 37, II), e o Estatuto do
Idoso (Lei nº 10.741, de 2003, art. 1º) estabelece como idoso a pessoa com idade
igual ou superior a 60 anos.

Recentemente, foi publicado o artigo do juiz federal e professor universitário Agapito
Machado, em que ele dizia: “A grande verdade é que ninguém dá emprego a quem já
passou dos 50 anos de idade, ainda que não tenha cometido crime, quando essas
pessoas estão na sua plena capacidade e experiência de vida, além de serem uma
fonte  de  geração  da  economia  e  de  contribuição  para  a  Previdência  Social.  As
estatísticas mostram que em breve o Brasil terá mais idosos do que jovens, eis que
as atuais famílias de classe alta e média geram no máximo dois filhos. Como então
ficará  essa  massa  de  desempregados?”  (CORREIOWEB,  Idoso:  garantia  de
emprego.  Disponível  em:  www2.correiobraziliense.com.br/cbonline/direitojustica.htm
Acesso em: 09.fev.2009).

Como visto, os idosos são hoje 14,5 milhões de pessoas, 8,6% da população total
do País, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, com base
no Censo 2000.  O  Instituto  considera  idosas  as  pessoas  com  60 anos  ou mais,
mesmo limite de idade considerado pela Organização Mundial da Saúde – OMS –
para os países em desenvolvimento. Em uma década, o número de idosos no Brasil
cresceu 17%; em 1991 ele correspondia a 7,3% da população.

O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de
vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Prova
disso é a participação dos idosos com 75 anos ou mais no total da população – em
1991,  eles  eram  2,4  milhões  (1,6%)  e,  em  2000,  3,6  milhões  (2,1%).  Assim  a
população brasileira vive hoje, em média, de 68,6 anos, 2,5 anos a mais do que no
início da década de 90. Estima-se que em 2020 a população com mais de 60 anos no
País deve chegar a 30 milhões de pessoas (13% do total), e a esperança de vida, a
70, 3 anos.

A importância e a influência dos idosos para o nosso país não se resume à sua
crescente  participação  no  total  da  população.  Grande  parte  dos  idosos  hoje  são
chefes de família, e nessas famílias a renda média é superior àquelas chefiadas por
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adultos não idosos. Segundo o Censo 2000, 62,4% dos idosos e 37,6% das idosas
são chefes de família, somando-se 8,9 milhões de pessoas. Além disso, 54,5% dos
idosos chefes de família vivem com os seus filhos e os sustentam. Por conseguinte, é
sem dúvida alguma importante garantir trabalho aos adultos não idosos, mas isso não
exclui,  nem  é  incompatível,  com  o  dever  de  assegurar  trabalho  aos  idosos,
especialmente quando o número de idosos irá crescer com o passar dos anos, no
Brasil.  Não é admissível  deslocar  o problema para o futuro e não tomar medidas
desde logo, quando se avista esse problema.

É importante mencionar também que a proposta teve a preocupação de considerar
aquelas situações em que o provimento do cargo ou emprego público é incompatível
com o idoso, justamente em virtude da idade, como por exemplo, o concurso para
policial  que irá  trabalhar  diretamente  na  rua  em perseguição aos  bandidos;  ou  o
concurso para bombeiro para salvamento em grandes incêndios, ou ainda o estivador
que  carregará  diretamente  nos  ombros  a  carga.  Nesses  casos,  a  administração
pública,  em sentido  amplo,  estará  dispensada de reservar  o  percentual  das suas
vagas para ingresso por meio de concurso público, tal como já previsto no art. 27 do
Estatuto do Idoso.

Pelo exposto, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto,
que qualifica melhor a cidadania brasileira.

– 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 803/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.251/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar dispositivos para fixação de bicicletas
junto aos prédios e logradouros privados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam obrigados os proprietários de locais privados de grande circulação a

instalarem dispositivo para fixação de bicicleta.
§ 1º – Entende-se como local privado de grande circulação o  shopping-center,  o

hospital, o supermercado, o hipermercado, o estabelecimento bancário e a empresa
com mais de cinquenta funcionários.
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§ 2º – O equipamento de que trata o caput deste artigo deverá ser projetado para a
fixação de, no mínimo, cinco bicicletas.

Art. 2º – Os bicicletários instalados deverão ser franqueados a todos, sem qualquer
distinção, sendo vedada sua utilização com fins lucrativos.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A maioria dos usuários de bicicleta a utilizam como meio de transporte

e não como lazer.
Este projeto tem a finalidade de incentivar ainda mais a utilização da bicicleta como

alternativa ao uso do automóvel, visto que se trata de um meio de transporte não
poluente, que pode contribuir para combater o aquecimento global, o efeito estufa, os
buracos na camada de ozônio e outros problemas ambientais que são agravados
pelo uso constante de grande quantidade de veículos.

A utilização da bicicleta contribui para evitar engarrafamentos e ainda incentiva a
prática de exercícios físicos, resultando em um método de vida mais adequado e
saudável.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste 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 804/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.215/2012)

Dispõe  sobre  a  exibição,  antes  das  sessões  de  cinema  no  Estado,  de  filme
publicitário de advertência contra a pedofilia e a prática de abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a obrigatoriedade de exibição, antes das sessões de cinema

no Estado, de filme publicitário de advertência contra a pedofilia e a prática de abuso
e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Art.  2º  –  Os  filmes  publicitários  deverão  mencionar  o  serviço  executado  pela
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Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  –  Disque  100  –,
disponibilizado  para  recebimento  de  denúncias  de  transgressões  aos  direitos  da
criança e do adolescente.

Art. 3º – O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento
de multa no valor a ser arbitrado com base em legislação competente e, em caso de
reincidência, à suspensão do alvará de funcionamento até o cumprimento da lei.

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, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Atualmente diversas campanhas têm sido desenvolvidas por entidades

e grupos de nossa sociedade com a finalidade de combater a pedofilia e a prática de
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Entretanto, não podemos nos
restringir a campanhas temporárias, já que é grande o número de ocorrências em
todo o país.

Os números, porém, não nos informam sobre o aumento da prática desse crime na
classe  média  e  nem  que  parentes  que  anteriormente  se  omitiam  passaram  a
denunciar, mas que o aliciamento sexual ficou mais visível por iniciativa de pessoas
não diretamente envolvidas com as vítimas.

Como se  verifica,  apesar  das  diversas  campanhas  contra  a  pedofilia,  abuso  e
exploração sexual  do  menor,  os  dados são preocupantes.  Sendo assim,  iniciativa
como esta é de extrema importância para nossa sociedade, pois inibe a prática do
crime, alerta toda a população de nosso Estado quanto ao Disque 100 e contribui
para a preservação da integridade física e moral da criança e do adolescente.

Ressalto que  muitas  vítimas sentem-se fragilizadas e  coagidas  ao  denunciarem
seus agressores, por falta de quem lute por elas. No entanto, a ânsia de proteger
nossas crianças e adolescentes me impulsiona a levar aos cinemas de todo o Estado
informações sobre o Disque 100. Esse é um dos passos que darei em defesa do
menor, juntamente com os nobres pares, aos quais peço o acatamento e a aprovação
desta propositura.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho 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 805/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.505/2012)
Proíbe a prática de tatuagem e piercing em menores de idade, sem a autorização

dos pais ou responsáveis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam proibidas a aplicação de tatuagem permanente e a colocação de

piercing que perfure a pele ou parte do corpo em menor de idade, sem a autorização
dos pais ou responsáveis.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de
multa de valor correspondente a 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais).

Parágrafo único – Excetua-se do disposto no caput a colocação de brinco no lobo
da orelha.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem o objetivo de proteger os que, à luz dos Códigos Civil

e Penal, não respondem em plenitude por seus atos e são amparados também pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.

As técnicas de tatuagem e piercing colocam em risco não só a integridade física,
pois além de possíveis deformações, elas trazem o risco de infecções e têm impacto
na vida do cidadão.

Muitos  se  arrependem  de  se  terem  submetido  à  aplicação  dessas  técnicas,
algumas vezes por impulso, sem grande reflexão sobre os impactos dessa atitude.
Muitas  vezes,  os  danos são irreversíveis  ou  requerem tratamentos  de  alto  custo,
inacessíveis para a maioria da população.

Sendo assim, a proibição da aplicação indiscriminada de tatuagens e piercings em
menores de idade, sem a autorização dos responsáveis legais, visa à proteção de
nossos jovens  contra danos,  como deformações e complicações de ordem física,
moral e social.
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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 806/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.427/2011)

Declara patrimônio artístico e cultural do Estado a Feira de Artes e Artesanato da
Avenida Afonso Pena – Feira Hippie –, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada patrimônio artístico e cultural do Estado a Feira de Artes e

Artesanato da Avenida Afonso Pena – Feira Hippie –, no Municipío 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.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Feira Hippie surgiu em Belo Horizonte no ano de 1969, como um

espaço criado na Praça da Liberdade por um grupo de intelectuais, jovens artesãos e
artistas  plásticos,  para expor  suas obras.  Foram anos de expansão da feira,  que
conquistou a popularidade e a simpatia dos belo-horizontinos e visitantes, que foram
incorporando, cada vez mais, o caráter artístico e cultural do evento, que acontecia
em todas as quintas-feiras e aos domingos.

Em 1991, a feira foi transferida para a Avenida Afonso Pena, onde passou a contar
com um espaço mais amplo e a oferecer uma variedade muito maior de produtos. Foi,
então,  oficialmente  denominada  Feira  de  Arte,  Artesanato  e  Produtores  de
Variedades,  incorporando  aos  produtos  já  oferecidos  também  alimentos,  flores  e
outros.

Hoje,  inegavelmente, a nossa “Feira Hippie”  tornou-se um importante patrimônio
artístico  e  cultural  mineiro,  devendo  assim  ser  tratada  e  declarada.  Para  tanto,
contamos com o apoio de nossos nobres pares para a 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.
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PROJETO DE LEI Nº 807/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.210/2013)

Dispõe sobre o oferecimento, na rede pública de saúde do Estado, de exames e
avaliações para diagnóstico precoce do autismo, de tratamento para as pessoas com
esse transtorno e de apoio a seus familiares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, fica responsável

por garantir às crianças de zero a três anos o acesso a exames e avaliações para
diagnóstico precoce do autismo na rede pública de saúde do Estado, realizados por
equipes  multidisciplinares  compostas  por  médicos,  enfermeiros,  psicólogos,
fonoaudiólogos,  assistentes  sociais  e  terapeutas  ocupacionais,  entre  outros
profissionais.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei,  compreende-se o autismo como um
distúrbio do desenvolvimento do sistema nervoso que afeta o relacionamento com as
pessoas e com o ambiente, o qual se inclui num conjunto de transtornos denominado
espectro autista.

Art. 2º – As avaliações e exames a que se refere o art. 1º deverão ocorrer de forma
continuada  e  periódica,  de  modo  a  garantir  maior  eficácia  no  diagnóstico  dos
pacientes.

Art. 3º – Tão logo sejam detectados os sintomas que caracterizem o transtorno do
espectro  autista,  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  deverá  disponibilizar  para  o
paciente,  na  rede  pública  de  saúde  do  Estado,  o  acesso  imediato  e  irrestrito  a
tratamento  multidisciplinar,  realizado  por  médicos,  fonoaudiólogos,  psicólogos,
assistentes  sociais,  fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacionais  e  pedagogos,  entre
outros  profissionais,  de  modo a  garantir  que a  criança  possa  se  desenvolver  de
maneira plena, com saúde e qualidade de vida.

Parágrafo único – O tratamento previsto neste artigo deverá ocorrer em unidade de
saúde localizada o mais próximo possível da residência do paciente.

Art. 4º – Além do tratamento para as pessoas com autismo, a Secretaria de Estado
de Saúde  deverá  oferecer  apoio  psicológico  e  social,  quando necessário,  a  suas
famílias, de modo a minimizar o sofrimento a que possam estar sujeitas.
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Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art.  6º  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotações

orçamentárias próprias.
Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Há necessidade de uma estrutura adequada de saúde pública para

atender as pessoas com autismo e seus familiares.
– 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 808/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.547/2013)

Dispõe sobre os créditos não consumidos nos contratos de telefonias móvel e fixa
no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica vedada, nos contratos de telefonias móvel e fixa na modalidade pré-

paga, a determinação de validade para o consumo dos créditos contratados.
Parágrafo único – Os créditos contratados nos termos do  caput deste artigo não

expiram e devem ser transferidos para o mês subsequente.
Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas em legislação específica, sem prejuízo de multa.
Art.  3º  –  A  fiscalização  do  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  será  de

responsabilidade  dos  órgãos  legais  competentes,  que  aplicarão  as  penalidades
pertinentes ao caso.

Art.  4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  aborda  uma  importante  prática  comercial
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consumerista inerente à prestação do serviço público de telefonia por  operadoras
concessionárias.

É cediço que a prestação do serviço público de telefonia é correlata à efetivação do
direito fundamental constitucional de liberdade de expressão, nos termos do art. 5º da
Constituição da República, o qual deve ser interpretado de forma extensiva, o que
inclui a utilização de qualquer meio ou instrumento, a saber:

“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:

(...)
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
Ainda  assim,  são recorrentes  os  abusos  contra  os  consumidores,  em  todos  os

setores, mas especialmente na área da prestação de serviços de telefonia, seja ela
móvel ou fixa.

Entre esses abusos, encontram-se os contratos de telefonia móvel e fixa em que é
adotada  prática  leonina  por  parte  das  operadoras  de  telefonia,  que  decretam  a
expiração dos créditos não consumidos em um prazo determinado, o que resulta na
sua não transferência para o mês subsequente.

Logo, ocorre a não utilização de créditos devidamente quitados pelo consumidor-
usuário,  configurando  assim  um  procedimento  ilegal  e  não  proporcional,  em
desacordo com a legislação e com os princípios consumeristas, com o consequente
enriquecimento  sem  causa  da  operadora  de  telefonia,  que  visa,  única  e
exclusivamente,  impor  a  contratação  de  novos  créditos,  os  quais  não
necessariamente serão consumidos no prazo de um mês e, assim, sucessivamente.

Nesse sentido é claro o Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas

abusivas:
(...)
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
(...)
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Art. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)
III – transfiram responsabilidades a terceiros;
IV  –  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade;

(...)
XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação,

sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
(...)
XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
(…)
§ 1º – Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,

de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa para  o  consumidor,  considerando-se  a

natureza  e  conteúdo  do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras  circunstâncias
peculiares ao caso.

§ 2° – A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo
a qualquer das partes”.

Dessa feita, configurada a prática abusiva e lesiva ao mercado de consumo ao se
limitar desproporcionalmente e injustificadamente o uso de créditos consumíveis nos
contratos  de  telefonias  móvel  e  fixa  em  um  prazo  determinado,  sob  pena  de
expirarem, há, como já discorrido, uma coerção para a contratação de novos créditos
na  franquia  do  mês  subsequente,  com  novo  pagamento.  Esse  pagamento  se
configura como repetição de débito, pois possuirá como objeto os mesmos créditos já
anteriormente contratados,  mas que expiraram pelo  não consumo durante o mês.
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Sobre a coibição às práticas que incorrem em enriquecimento sem causa é enfático o
Código Civil de 2002:

“Art. 884 – Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado  a  restituir  o  indevidamente  auferido,  feita  a  atualização  dos  valores
monetários.

Parágrafo único – Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a
recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará
pelo valor do bem na época em que foi exigido”.

Em apreciação do caso, consistente na determinação de um prazo de validade para
os créditos de celulares pré-pagos estabelecido pelas empresas de telefonia móvel, a
5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de forma unânime, determinou,
no dia 15/8/2013, que devem ser anuladas as cláusulas de contratos de telefonia que
definem os limites e também as normas da Agência Nacional de Telecomunicações –
Anatel  – que estipulem a perda dos créditos. Além disso, as operadoras Vivo, Oi,
Amazônia  Celular  e  Tim  foram proibidas  de  retirar  os  créditos  dos  consumidores
nesses casos. As empresas também devem reativar o serviço dos consumidores que
tiveram minutos cancelados pelas operadoras, no prazo de 30 dias, e o saldo que os
clientes tinham quando os créditos foram cortados. A decisão deve ser cumprida em
todo o território nacional, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00.

O Ministério  Público  Federal  formulou o  pedido  afirmando  que  as  cláusulas  de
contrato que estipulam um prazo limite para o consumidor usar os créditos são uma
“afronta  ao  direito  de  propriedade”  e  também  gerariam  um  lucro  ilegal  para  as
operadoras. O órgão também avalia que essas cláusulas são abusivas, pois causam
desequilíbrio na relação entre o consumidor e as empresas.

O relator do caso, desembargador Souza Prudente,  avaliou que determinar uma
validade para o uso dos créditos é um “confisco antecipado dos valores pagos pelo
serviço público de telefonia, que é devido aos consumidores”. Ele também afirmou
que  a  medida  causa  discriminação  aos  consumidores  mais  pobres.  Apesar  de  o
assunto ser regulado pela Anatel, para o desembargador, impor um limite para uso do
crédito também desrespeita o Código de Defesa do Consumidor.“A Anatel não pode
nem deve extrapolar os limites da legislação de regência, como no caso, a possibilitar
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o enriquecimento  ilícito  das  concessionárias  de  telefonia  móvel.  Também não me
convencem os argumentos no sentido de que a relação contratual estabelecida entre
a concessionária e os usuários teria natureza eminentemente privada e, por isso, a
fixação de determinado prazo de validade para os créditos por eles adquiridos não
estaria  sujeita  à  expressa  previsão  legal”,  completou  o  desembargador  Souza
Prudente.

Pelo exposto, e pela enorme 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, 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 809/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.197/2013)

Dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de visita técnica ao consumidor com
vistas à elaboração de orçamento para prestação de serviços públicos e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida a cobrança de taxa de visita técnica ao consumidor pelas

empresas prestadoras de serviços ou técnicos autônomos com vistas à elaboração
de orçamento para prestação de serviço.

Art. 2º – Caberá ao Procon-MG a fiscalização do previsto nesta lei.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
–  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 810/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.611/2012)
Institui a Política Estadual de Educação sobre a Síndrome de Down e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica instituída a Política Estadual de Educação sobre a Síndrome de Down
e de Combate ao Preconceito no Estado.

Art. 2° – São objetivos da Política instituída por esta lei:
I – reduzir o processo de exclusão social das pessoas com Síndrome de Down;
II  –  incentivar  a  participação  da  sociedade  nas  iniciativas  voltadas  para  o

conhecimento da síndrome e no combate ao preconceito;
III  –  divulgar  periodicamente  informações  científicas  e  éticas  em  defesa  da

cidadania da população com Síndrome de Down;
IV  –  prestar  informações  gerais  à  comunidade  sobre  as  principais  questões

envolvidas na convivência e no trato das pessoas com Síndrome de Down;
Art. 3° – Na implementação da Política de que trata esta lei, serão observadas as

seguintes diretrizes:
I  –  educação  preventiva,  que  compreende  um  conjunto  articulado  de  ações  e

serviços preventivos, individuais ou coletivos, com o objetivo de facilitar o acesso à
informação e  à  orientação,  bem como a  espaços  destinados  ao  desenvolvimento
integral do cidadão;

II – atenção integral às pessoas com Síndrome de Down e a sua rede social, que
compreende o conjunto de dispositivos socioculturais, que englobam indicadores de
qualidade  de  vida,  qualidade  das  relações  interpessoais,  inclusão  social  e
participação por meio do controle social, constituídos a partir de uma visão integrada
da saúde e da educação dos atingidos pela síndrome;

III  –  contribuição para  o  debate  sobre  a Síndrome de Down e  a eliminação do
preconceito contra as pessoas com a síndrome, que compreende a divulgação de
estudos  e  experiências  nas  áreas  de  saúde,  educação  e  cidadania,  visando  à
qualificação do planejamento de ações integradas da política de e de combate ao
preconceito;

IV– interação entre profissionais de saúde, educação, familiares e pessoas com a
síndrome,  visando  ao  aprimoramento  dos  profissionais  e  familiares  quanto  à
aplicação de conceitos técnicos na convivência diária.

Art.  4° – Fica instituída a Semana de Combate ao Preconceito da Síndrome de
Down, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de março.
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Art. 5º – Fica instituído o dia 21 de março como o Dia Estadual da Síndrome de
Down.

Art. 6° – O Poder Executivo regulamentará a Política de que trata esta lei no prazo
de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
– 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 811/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.584/2012)
Declara de utilidade pública o Centro Recreativo e Esportivo Regional – Crer –, com

sede no Município de Belo Oriente.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  Recreativo  e  Esportivo

Regional – Crer –, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  O Centro  Recreativo  e  Esportivo  Regional  – Crer  –,  com sede no

Município  de  Belo  Oriente,  iniciou  suas atividades em 23/7/2005 e foi  legalmente
fundado  e  constituído  em  6/12/2006.  Trata-se  de  associação  civil  de  tempo
indeterminado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  proporcionar  às
comunidades e aos seus associados o pleno desenvolvimento das funções sociais,
através da prática desportiva e do desenvolvimento de atividades de caráter social,
recreativo, cultural e educacional.

Atualmente, atende cerca de cem crianças de 7 a 12 anos de idade, com destaque
para o atendimento de 20 meninas que, juntamente com as demais crianças, têm
acesso a oficina de arte, pintura em tecido, aulas de violão e teatro, sempre com o
objetivo de contribuir para o pleno desenvolvimento educacional nas fases futuras da
educação.
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Diante do exposto, considerando que a entidade atende plenamente os requisitos
para a declaração de utilidade pública, espero contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa Legislativa 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 812/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.808/2011)

Estabelece a obrigatoriedade do poder público de instalar  detector de metal em
escolas públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, fará instalar

detector de metal na portaria destinada à entrada de estudantes, nos prédios das
escolas estaduais em funcionamento nos municípios com população igual ou superior
a oitenta mil habitantes.

Art. 2º – As providências determinadas no artigo anterior deverão ser adotadas no
prazo máximo de cento e vinte dias.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  O  projeto  em  tela  visa  a  coibir  a  violência  praticada  nas  escolas,

principalmente de periferia, em razão de estarem seus alunos portando todos os tipos
de armas, sem que haja nessas escolas fiscalização mais ostensiva.

Este deputado, ao apresentar a proposição em tela, visa única e exclusivamente
preservar o bem mais precioso que o ser humano possui: a vida.

Este projeto de lei  é oportuno, e à aprovação dele conto com o apoio de meus
ilustres pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 396/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 813/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 688/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  de  carrinhos  ou  cadeiras
motorizadas para  portadores  de  deficiência  física,  idosos e  gestantes em  centros
comerciais,  como  shopping centers,  hipermercados e supermercados, e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Todos os centros comerciais,  como  shopping centers,  hipermercados e

supermercados,  no  âmbito  do  Estado,  ficam  obrigados  a  fornecer,  gratuitamente,
carrinhos  ou  cadeiras  motorizadas  para  portadores  de deficiência  física,  idosos  e
gestantes.

Art. 2º – Os estabelecimentos mencionados no art. 1° desta lei terão o prazo de
sessenta dias, contados a partir de sua publicação, para oferecerem o serviço nele
previsto.

Art. 3° – Deverão ser afixadas em locais de grande visibilidade, nas dependências
externas e internas dos estabelecimentos mencionados no art. 1º desta lei, placas
indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

Art. 4° – O descumprimento desta lei sujeitará os infratores à multa pecuniária de
500 (quinhentas) Unidades Fiscais de Referência – Ufirs que será aplicada em dobro
em cada reincidência.

Art. 5° – A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos competentes do
Poder Executivo.

Art.  6°  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de  sessenta  dias
contados a partir da data de sua vigência.

Art.  7°  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Constituição Federal  de 1988 ampliou a dimensão dos direitos e

garantias  fundamentais,  incluindo  não  apenas  os  direitos  civis  e  políticos,  mas
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também os direitos sociais e garantindo como direitos humanos fundamentais ir, vir,
ficar, permanecer, estacionar e ter acesso a todos os bens e serviços, também nos
espaços  urbanos,  sendo  o  direito  à  acessibilidade  condição  para  que  todas  as
pessoas usufruam 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 da
sociedade  política,  mas,  sim,  de  um  dever  desta,  cujo  cumprimento  deve  ser
garantido.

Em meio a esse contexto, os idosos e os portadores de deficiência ainda sofrem,
frequentemente, violação e desrespeito aos seus direitos.

Não há na lei brasileira uma definição precisa de pessoa portadora de deficiência.
Temos a Lei Federal nº 8.160, de 1991, que dispõe sobre a identificação de pessoas
portadoras de deficiência auditiva; a Lei Federal nº 4.613, de 1965, que isenta dos
impostos de importação e de consumo e da taxa de despacho aduaneiro relativos a
veículos especiais os paraplégicos e demais pessoas portadoras de deficiência física;
e o Decreto Federal nº 914, de 1993, que institui a Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo esta, em seu art. 3º, como “aquela que
apresenta,  em caráter  permanente,  perdas ou  anormalidades de sua estrutura ou
função  psicológica,  fisiológica  ou  anatômica,  que  gerem  incapacidade  para  o
desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.

A constitucionalização dos direitos das pessoas portadoras de deficiência iniciou-se,
de forma explícita, com a Emenda à Constituição nº 12, de 1978, que, em um único
artigo,  dispôs  que é  assegurada a  melhoria  da  condição social  e  econômica dos
deficientes,  especialmente  mediante  educação  gratuita,  assistência,  reabilitação  e
reinserção na vida social do País e proibição de discriminação, inclusive quanto à
admissão ao trabalho ou serviço público e a salários, além da possibilidade de acesso
a edifícios e logradouros públicos.

Com  relação  aos  idosos,  cabe-nos  fazer  menção  ao  art.  230  da  Constituição
Federal, que, em si, já seria suficiente para garantir a proteção dos idosos, porque
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assegura “a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida”. O dever de assegurar a participação comunitária, a
defesa da dignidade, o bem-estar e o direito à vida pertence à família, à sociedade e
ao Estado, sendo, portanto, dever de todos.

No entanto, mesmo existindo a garantia constitucional referente aos direitos dos
idosos,  eles  continuavam  sendo  desrespeitados,  o  que  tornou  necessária  a
elaboração de outras leis que viessem efetivá-los, como a Lei Federal nº 8.842, de
1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, estabelecendo garantias para a
terceira idade,  e cria o Conselho Nacional do Idoso. Posteriormente, adveio a Lei
Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, um instrumento de
fundamental importância que ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima de
60 anos.

O  objetivo  principal  do  Estatuto  do  Idoso  é  funcionar  como  carta  de  direitos,
fornecendo meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do
idoso e propiciando verdadeira educação cidadã, no tocante ao respeito e à luta pela
dignidade das pessoas com idade mais avançada em nosso país. Assim, é preciso
contribuir para que os idosos alcancem posição de cidadãos efetivos na sociedade,
galgando o lugar de respeito e dignidade que merecem por serem os formadores de
nossa sociedade, porque o que o idoso realmente quer é participar ativamente da
sociedade.

Dessa forma, verificamos ser imprescindível a adoção de medidas referentes ao
respeito à acessibilidade para idosos e portadores de deficiência física, visando a
assegurar a sua liberdade de locomoção, em busca de maior inclusão social baseada
na  aceitação  das  diferenças  individuais,  na  valorização  de  cada  pessoa  e  na
convivência  dentro  da  diversidade  humana,  ainda  mais  porque  há  um  aumento
progressivo da preocupação com esta questão.

Essa preocupação também é estendida às gestantes, que, pela condição em que
se encontram, muitas vezes têm dificuldades em se locomover, sendo imprescindível
que sejam colocados à disposição delas meios capazes de assegurar um dos direitos
fundamentais de qualquer cidadão, o de locomoção.

Diante  do  relatado,  constatamos  que  tal  parcela  da  sociedade  merece  muita
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atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com a
apresentação  desta  proposição,  que  tem  como  objetivo  facilitar  seu  acesso  e
permanência  nos  centros  comerciais,  como  shopping  centers,  hipermercados  e
supermercados,  pois,  embora  conste  na  Constituição  Federal  o  princípio  do  livre
acesso e da locomoção, falta ainda a visão de obrigatoriedade.

Por fim, este documento encontra respaldo legal no art. 1º, incisos II e III; no art. 3º,
inciso IV; no art. 23, inciso II;  no art. 24, inciso XIV, e no art. 230 da Constituição
Federal.

Pelo exposto, contamos 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 465/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 814/2015
Torna obrigatório, no âmbito do Programa de Casas Populares, o atendimento de

demandas  para  a  obtenção  de  energia  solar  e  de  acessibilidade  por  parte  de
beneficiários  idosos  ou  com  deficiência  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam os  construtores  do  Programa de  Casas  Populares  obrigados  a

prover as unidades habitacionais com o equipamento de obtenção de energia solar e,
quando  demandados  por  beneficiário  idoso  ou  com  deficiência,  promover  as
adaptações necessárias à garantia de condições de acessibilidade.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa – Noraldino Júnior.
Justificação: Uma das principais marcas do progresso no Brasil é o reconhecimento

das diferenças específicas no interior do processo mais amplo de equalização das
condições de vida dos brasileiros. A Constituição Federal consagra esse princípio, e,
sob sua égide, diversos textos normativos têm sido criados ou reformados de modo a
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incorporar  o  reconhecimento  de  características  especiais  dos  cidadãos  ao
ordenamento jurídico pátrio. É nesse marco que se insere esta proposição. Conforme
é sabido, as normas legais precisam de tanto detalhamento operacional quanto seja
necessário  para  fazer  com  que  seus  objetivos  sejam  atingidos.  Isso  aborda  o
problema, mas não o soluciona da melhor maneira. A estimativa de pessoas com
deficiência é de cerca de 28 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, o que perfaz mais de 10% da população.

Assim, procuramos assegurar que todas as pessoas com deficiência possam ver
seus direitos de acessibilidade respeitados.

Esperamos  contar  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 500/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 815/2015
Altera a Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995, para promover medidas que

assegurem o acesso de pessoas com deficiência, de todas as regiões do Estado, à
Comissão  de  Exames  Especiais  do  Detran-MG para  a  realização  de  exames  do
processo de habilitação de condutor de veículo automotor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º – (…)
Parágrafo único – O Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas

com deficiência, de todas as regiões do Estado, à Comissão de Exames Especiais do
Detran-MG para a 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 – ou por meio de Comissões de Exames Especiais Itinerantes.”.

Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fábio Cherem
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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.

Esta proposta consiste em garantir às pessoas com deficiência o acesso ao serviço
público prestado pela Comissão de Exames Especiais do Detran-MG.

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 periódica.

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 o benefício dos necessitados,  como é o objetivo 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.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 559/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 816/2015
Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de pedágio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  isentos  do  pagamento  de  tarifa  de  pedágio  o  veículo  cujo

proprietário  possua  residência  permanente  ou  exerça  atividade  profissional
permanente no próprio município em que esteja localizada a praça de cobrança de
pedágio.

§ 1º – Para se beneficiar da isenção na praça de cobrança de pedágio do município
em  que  reside  ou  trabalha,  o  proprietário  do  veículo  deverá  ter  seu  veículo
credenciado pelo poder concedente e pelo concessionário periodicamente.

§ 2º – Os procedimentos aplicáveis ao credenciamento a que se refere o § 1º deste
artigo serão fixados em regulamento.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: Este projeto de lei 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.

O  valor  das  tarifas,  no  entanto,  não  pode  jamais  inviabilizar  os  direitos  e  as
garantias fundamentais dos verdadeiros destinatários das atividades administrativas,
que são os cidadãos.

Dessa feita, impingir 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 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
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grande densidade populacional. Além disso, o argumento de que existe via alternativa
no  local  somente  seria  válido  se  ela  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, em 11/3/2009.)

A cobrança de tarifa em relação a moradores do município onde estejam as praças
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 pôr fim às 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  foi  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 à aprovação desta
proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 574/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 817/2015
Estabelece  a  notificação  compulsória  dos  casos  de  uso  de  álcool  e  de  outras

drogas  por  crianças e  adolescentes  atendidos  em serviços  de  saúde públicos  ou
privados, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam os profissionais de saúde obrigados a notificar ao Conselho Tutelar,

ao Juizado da Infância e Juventude ou à autoridade judiciária competente, quando for
o caso, e aos pais ou aos responsáveis os casos de uso de álcool e de outras drogas
por crianças e adolescentes atendidos em serviços de saúde públicos ou privados.

Parágrafo único – Aos órgãos públicos a que se refere o caput deste artigo compete
aplicar  as  medidas  cabíveis,  em  conformidade  com  o  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente – ECA – e demais normas vigentes.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as seguintes sanções:
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I – pagamento de multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais);

II – pagamento de multa no valor de 1.000 (mil) Ufemgs, em caso de reincidência.
Parágrafo único – Os recursos decorrentes da aplicação das penalidades serão

destinados às clínicas de recuperação de dependentes químicos do Estado.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  Estudos  recentes  apontam para  o  crescimento  do  uso abusivo  do

álcool entre jovens e adolescentes e a diminuição da idade em que os indivíduos têm
o primeiro  contato  com  a  droga.  Alguns  dados  alarmantes  são  evidenciados  em
pesquisa feita  pela Organização Mundial  de Saúde – OMS: uma em cada quatro
crianças de 9 anos já provou alguma bebida alcoólica, a idade média em que os
jovens ficam bêbados é de 13 anos e 29% dos adolescentes de 15 anos bebem toda
semana.  Com  relação  à  dependência,  pesquisa  feita  pela  Secretaria  Nacional
Antidrogas – Senad – mostrou que 22% dos jovens estão em risco de desenvolver
alcoolismo.

Especial atenção deve ser dada à juventude mineira que, sabidamente, relaciona
momentos  de  descontração  com  mesas  dos  bares  e  botequins.  Recente  estudo
veiculado  pela  Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das  Instituições  Federais  de
Ensino Superior – Andifes – revelou que Minas Gerais concentra 5 das 10 instituições
federais  que  têm  maior  porcentagem  de  estudantes  do  ensino  superior  bebendo
periodicamente, comportamento que já é notado também no ensino médio do Estado.

O consumo excessivo de álcool é causa de preocupações, angústias e sofrimento
para muitas famílias e está patenteado no meio médico que, quanto mais cedo iniciar-
se  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas,  maior  é  a  chance  de  se  desenvolver  a
dependência da substância, levando também ao uso de outras drogas.

É com o intuito  de impedir  o aumento da incidência do alcoolismo e do uso de
drogas e de resguardar a juventude mineira que é feita esta proposição, no sentido de
alertar os responsáveis legais de crianças e adolescentes, além do Conselho Tutelar,
para que estes tomem as providências que forem cabíveis em cada caso.



396
____________________________________________________________________________

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 294/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 818/2015
Dispõe sobre a afixação de informação sobre o prazo de validade de produto em

estabelecimento varejista.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam os estabelecimentos varejistas obrigados a afixar informação sobre

o prazo de validade de produto sempre que, a critério dos órgãos com atribuições
para fiscalizar, o prazo de validade estiver pouco visível no respectivo rótulo.

Art. 2º – O descumprimento desta lei acarretará ao infrator as penalidades previstas
nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
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
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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  da  data  de  validade  no  código  de  barras  é  simples,  rápida  e  não
acarretará nenhum custo aos fornecedores ou consumidores, consoante explanado
na sequência.

Assim, adicionar o prazo de validade dos produtos comercializados não implicará
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.

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 com vencimento se aproximando.

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 819/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.403/2011)

Obriga as  empresas a disponibilizar  o número do CNPJ e o endereço da sede
principal em suas páginas na internet.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As empresas que tiverem página na internet deverão disponibilizar nela o

número do CNPJ e o endereço da sede principal.
Parágrafo único – Os dados previstos no caput deverão estar situados na página de

acesso do site da empresa, em local visível e com caracteres equivalentes a 1/4 (um
quarto) dos maiores utilizados.

Art. 2° – O descumprimento no disposto nesta lei ensejará o pagamento de multa
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no valor de 100 a 1.000 Ufemgs (cem a mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), graduada de acordo com a natureza e gravidade da infração e a condição
econômica da empresa.

Paragrafo  único  –  A autoridade  competente  notificará  a  empresa,  por  meio  de
procedimento administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
para que proceda à adequação de sua página nos termos desta lei no prazo de dez
dias,  sob  pena  de  retirada  de  sua  pesquisa  da  internet,  ficando  vedada  sua
reinserção até o cumprimento da lei, sem prejuízo do pagamento da multa.

Art. 3° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Justifica-se  plenamente  nossa  solicitação,  tendo  em  vista  que  a

internet tem se revelado uma excelente ferramenta para a publicação das empresas
que  vendem  produtos  e  serviços,  pois  funciona  como  uma  enorme  vitrine,
possibilitando a visusalização dos produtos anunciados em qualquer lugar do Brasil,
em tempo real.

Contudo, para que os usuários dessa rede tenham segurança e possam conhecer
os fornecedores, é necessário que sejam divulgados dados sobre a empresa no seu
site, na internet.

Como não são todas as empresas que fornecem esses dados e não há legislação
sobre  a  questão,  este  projeto  de  lei  tem  por  escopo  dar  maior  confiança  aos
consumidores quanto a essas empresas, visto que o cadastro das pessoas jurídicas e
o seu endereço são dados informativos essenciais para que seja estabelecida, de
forma transparente, a relação de consumo.

Pelo exposto é que apresento este projeto de lei, que certamente encontrará apoio
dos nobres pares para sua aprovação.

–  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.
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PROJETO DE LEI Nº 820/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.427/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  empresas  que  utilizam  e-commerce,  com
hospedagem  em  sites na  internet  e  que  tenham  matriz  ou  filiais  no  Estado,  de
inserirem endereços, telefones e dados cadastrais completos em seus sites.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Toda  empresa  que  tenha  matriz  ou  filial  no  Estado  e  mantenha

hospedagem  em  sites,  visando  fazer  o  e-commerce ou  propaganda  de
autodivulgação,  deverá  manter,  de  forma  legível  e  com  fácil  acesso,  endereço,
telefone, CNPJ, inscrição estadual, assim como seus endereços eletrônicos.

Parágrafo único – Deverá constar em seus  sites de hospedagem  link específico
para as informações de que trata este artigo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  É notório que consumidores e profissionais que se utilizam do meio

eletrônico (sites e e-mails) não têm acesso às informações de que necessitam sobre
as empresas para exercer seus direitos.

Dessa  forma,  este  projeto  visa  assegurar  o  exercício  da  cidadania  também  na
internet, pois as empresas serão obrigadas a disponibilizar endereço físico, telefone,
CNPJ, inscrição estadual e endereços eletrônicos essenciais a todos os usuários de
seus serviços.

–  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 821/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.361/2014)

Proíbe a revista íntima dos visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  prisionais  no  Estado  proibidos  de  realizar
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revista íntima nos visitantes, sendo que os procedimentos de revista se darão em
razão de necessidade de segurança e serão realizados com respeito à dignidade
humana.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I – estabelecimentos prisionais: as unidades de reclusão, detenção, internação de

menores,  encarceramento  provisório,  manicômios  judiciais  ou  qualquer
estabelecimento  destinado à internação de pessoas em cumprimento  de pena ou
medida de segurança;

II – visitante: toda pessoa que ingressa em estabelecimento prisional para manter
contato direto ou indireto com detento;

III – revista íntima: todo procedimento que obrigue o visitante a:
a) despir-se;
b) fazer agachamentos ou dar saltos;
c) submeter-se a exames clínicos invasivos.
Art. 3º – Todo visitante que ingressar no estabelecimento prisional será submetido a

revista mecânica, a qual será executada em local reservado, por meio da utilização
de equipamentos capazes de garantir segurança ao estabelecimento prisional,  tais
como:

I – scanner corporal;
II – detectores de metais;
III – aparelhos de raios X;
IV – outras tecnologias que preservem a integridade física, psicológica e moral do

visitante revistado.
Parágrafo único – As gestantes e as pessoas portadoras de marca-passo não serão

submetidas  à  revista  mecânica,  devendo  a  administração  prisional  autorizar  seu
ingresso no estabelecimento, sendo inexigível cumprimento de obrigação alternativa.

Art.  4º  – Na hipótese de suspeita  justificada de que o visitante esteja portando
objeto  ou  substância  ilícitos,  identificados  durante  o  procedimento  de  revista
mecânica, deverão ser tomadas as seguintes providências:

I  –  o  visitante  deverá  ser  novamente  submetido  à  revista  mecânica,
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preferencialmente  utilizando-se  equipamento  diferente  do  usado  na  primeira  vez,
entre os mencionados no art. 3º da presente lei;

II  – persistindo a suspeita prevista do  caput deste artigo,  o visitante poderá ser
impedido de entrar no estabelecimento prisional;

III – caso insista na visita, o visitante será encaminhado a um ambulatório onde um
médico realizará os procedimentos adequados para averiguar a suspeita.

Parágrafo único – Na hipótese de confirmação da suspeita descrita no caput deste
artigo,  encontrando-se  objetos  ilícitos  com  o  visitante,  este  será  encaminhado  à
delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
a contar da data de sua publicação.

Art.  6º  –  As  despesas  resultantes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  Preliminarmente  é  importante  salientar  que  o  art.  24,  inciso  I,  da

Constituição  Federal,  confere  aos  estados  competência  para  legislar
concorrentemente sobre direito penitenciário, o qual consiste no “conjunto de normas
jurídicas relativas ao tratamento do preso e ao modo de execução da pena privativa
de liberdade, abrangendo, por conseguinte, o regulamento penitenciário”.

A Lei  Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui  a Lei  de Execução
Penal, define as diretrizes para o sistema prisional brasileiro e, em seu art. 41, inciso
X, assegura ao preso o direito à visitação e ao contato com familiares e amigos.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 1º, inciso III, o princípio da dignidade
humana, cabendo ao Estado zelar por sua garantia, com vistas a proteger de forma
efetiva  a  fruição  dos  direitos  fundamentais.  É  preciso  lembrar  que  a  pessoa  do
condenado  jamais  perderá  sua  condição  humana  e,  portanto,  será  sempre
merecedora de respeito em seus direitos e garantias fundamentais, estendendo-se
esse respeito a todas as suas relações sociais, especialmente a família.

Cabe salientar que, com a atual tecnologia à disposição, a revista eletrônica feita
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através de  scanner corporal, aparelho de raios X e detectores de metais – também
usada pelos  setores de imigração internacional  para prevenção de terrorismo – é
capaz de identificar armas, explosivos, drogas e similares, tornando-se instrumento
adequado e eficiente para preservação da segurança nos estabelecimentos penais.

Diante do exposto,  esperamos contar com o apoio dos pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 822/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.003/2011)

Dispõe sobre  a  instalação  de  vidro  protetor  transparente  sobre  as  gavetas  dos
alimentos expostos para consumo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam obrigados os restaurantes, lanchonetes, churrascarias e similares

que utilizam o serviço  selfservice e por quilo a instalar  vidro transparente protetor
sobre gavetas, bandejas e outros tipos de acondicionamento de alimentos.

Parágrafo único – Entendem-se como alimentos os pratos  quentes e frios,  bem
como saladas, carnes, massas, tortas, doces, sorvetes, bolos e frutas.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas na 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, 31 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Apresentamos à apreciação dos nobres pares esta proposta que visa

exclusivamente  garantir  aos  frequentadores  de  lanchonetes,  restaurantes,
churrascarias e similares, que utilizam o sistema selfservice e por quilo o mínimo de
segurança quanto à higiene e à qualidade dos alimentos e das refeições servidas.

Todos os que frequentam esses tipos de estabelecimentos sabem que não existe
nenhuma proteção sobre a bandeja que acondiciona as refeições. Na verdade os
alimentos  ficam  expostos  às  substâncias  que  são  invisíveis  a  olho  nu,  mas  que
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naturalmente acabam chegando ao alimento pelo ar, pela respiração, pelas mãos e
até pela  saliva das pessoas,  que,  servindo-se,  podem conversar,  tossir  e  espirrar
sobre os alimentos.

Sem dúvida essas situações são difíceis de detectar. Geralmente a aparência do
alimento é bonita e saudável, mas é evidente que ali podem estar alojados centenas
de vírus e bactérias. O risco é grande.

Pedimos aos colegas que nos ajudem na aprovação desta matéria, que certamente
vai colaborar para que os comerciantes atentem para o bem-estar e a saúde de seus
clientes.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 503/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 823/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.100/2012)

Dispõe sobre a proibição, nos locais que especifica, de comercialização e consumo
de bebidas alcoólicas na última hora de realização dos eventos públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Em  evento  público  com  público  superior  a  cinco  mil  pessoas,

independentemente de sua natureza, fica proibida a comercialização, em qualquer
hipótese, inclusive na forma de promoções, de bebidas alcoólicas e seu consumo, na
última hora de realização dos referidos eventos.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, entende-se por evento público os acontecimentos
realizados nos logradouros estaduais e municipais, nos parques de exposições e nas
casas de show, as festas, as feiras, os congressos e os espetáculos realizados nas
ruas, avenidas e em todo local de aglomeração e passagem de pessoas, mesmo que
de caráter privado.

Art. 3º – Caberá ao Poder Executivo, na regulamentação desta lei, estabelecer as
sanções em caso de seu descumprimento.

Art. 4º – Em caso de descumprimento ao que estabelece o art. 1º desta lei, ficarão
os responsáveis sujeitos às sanções de natureza civil e criminal aplicáveis à espécie.

Art. 5º – Em cumprimento ao princípio da publicidade, que norteia todas as normas



404
____________________________________________________________________________

no território  nacional,  o  Poder  Executivo  promoverá  ampla  divulgação  das  regras
contidas nesta lei  com campanhas educativas,  nos meios de comunicação,  assim
como avisos ostensivos publicados em todos os locais definidos nesta lei e na sua
regulamentação.

Art. 6º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das
dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: É público que o elevado consumo de bebidas alcoólicas gera os mais

terríveis  acidentes  automobilísticos,  assim  como  crimes  violentos.  Os  efeitos  da
bebida não são nocivos só para quem a ingere, mas se tornam uma verdadeira arma
letal nos organismos dos jovens.

Diferentemente do consumo de cigarros, que traz malefícios para quem fuma e para
quem convive com fumantes, em ambientes fechados, o consumo em excesso da
bebida  alcoólica  transcende  os  limites  de  problema de  saúde para  se  tornar  um
problema comportamental.

Assim, o intuito deste projeto de lei é coibir o consumo exagerado dessas bebidas
em nosso Estado. Dessa forma, pretende que, nos locais com grande aglomeração
de pessoas, não se disponibilize, em nenhuma hipótese, bebida alcoólica para seus
frequentadores no horário mencionado. É importante dizer que a diminuição do tempo
em que ocorre o consumo dessas bebidas faz com que o indivíduo retorne para casa
um tanto menos alcoolizado.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos ilustres parlamentares para 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 824/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.678/2011)

Obriga os proprietários de veículos novos emplacados no Estado a contratar seguro
de responsabilidade civil por danos materiais causados a terceiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Ficam  os  proprietários  dos  veículos  novos  emplacados  no  Estado
obrigados a contratar seguro de responsabilidade civil por danos materiais causados
a terceiros.

Art.  2º  –  A liberação  anual  do  Certificado  de  Registro  Veicular  –  CRV  –  está
condicionada à quitação do seguro do ano vigente.

Art. 3º – O valor do seguro será proporcional ao valor de mercado dos veículos.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei torna obrigatória a contratação de apólice de seguro

de responsabilidade civil por danos materiais causados a terceiros pelos proprietários
de veículos que os emplacarem no Estado a partir da data de publicação da lei.

O  seguro  de  responsabilidade  civil  de  que  trata  esta  proposição,  comumente
chamado de seguro contra terceiros, objetiva garantir o pagamento de indenizações
relativas  a  reparações  por  danos  materiais  causados  em  acidentes  envolvendo
veículos nas vias do Estado.

Entende-se  que  o  seguro  de  responsabilidade  civil  ofereceria  tranquilidade  à
sociedade, já que é cada vez mais frequente a ocorrência desse tipo de acidente em
nosso Estado.  O  seguro  em tela  complementaria  o  corrente  DPVAT,  que  fornece
cobertura apenas a danos corporais,  para assegurar a reparação aos usuários do
trânsito  no  Brasil  de  maneira  efetiva,  automática  e  independente  da  situação
financeira  do  causador  do  dano.  Estipulamos  que  o  valor  da  cobertura  será
proporcional ao valor do veículo.

Ressaltamos  que  a  proposição  contribuiria  com  a  redução  de  processos  no
Judiciário referentes a acidentes de trânsito.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste 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 825/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.198/2013)
Dispõe  sobre  a  exigência  de  vistoria  anual,  com  emissão  de  laudo  técnico,
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acompanhado de anotação de responsabilidade técnica – ART –, para utilização de
brinquedos em parques infantis de educação infantil ou ensino fundamental público
ou privado, parques públicos de diversão, clubes, condomínios, hotéis e similares e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  brinquedos  de  parques  infantis  de  educação  infantil  ou  ensino

fundamental público ou privado, parques públicos de diversão, condomínios, hotéis,
clubes e similares, para serem utilizados, no âmbito do Estado, deverão passar por
vistoria  anual,  com emissão de laudo técnico elaborado por engenheiro habilitado,
registrado no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  de  Minas  Gerais  –
Crea-Minas –, e acompanhado de anotação de responsabilidade técnica – ART.

Parágrafo único – O laudo técnico da vistoria deverá ser afixado em local de boa
visibilidade, para fins de fiscalização dos serviços executados.

Art. 2º – O laudo técnico e a respectiva ART deverão ser renovados anualmente
como forma de manutenção preventiva.

Parágrafo único – Entendem-se por serviços de manutenção preventiva:
I – revisão de parafusos e outros elementos de fixação, com o aperto de peças

soltas e a troca das que apresentem defeitos;
II – revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;
III  –  revisão  e  conserto  dos  encaixes  em  brinquedos  construídos  com  tora  de

eucalipto ou outra madeira;
IV – lixamento e pintura.
Art. 3º – O descumprimento desta lei sujeitará os infratores a pena pecuniária no

valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 538/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 826/2015
Proíbe o uso, no Estado, de produto, material  ou artefato que contenha em sua

composição o bisfenol-A-BPA.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida, no Estado, a utilização de produto, material ou artefato que

contenha em sua composição o bisfenol-A-BPA.
Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art.  97 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fábio Cherem
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.

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
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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.

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.
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, solicitamos a adesão dos nobres pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 552/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 827/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 60/2011)

Dispõe sobre a proibição da comercialização de pó de gelatina que possua em sua
composição corante artificial amarelo crepúsculo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida, no âmbito do Estado, a comercialização de pó de gelatina

que possua em sua composição corante artificial amarelo crepúsculo.
Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator

à aplicação das seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
III  –  interdição  do  estabelecimento  infrator,  até  que  sejam  corrigidas  as

irregularidades;
IV – cassação do alvará de localização e funcionamento de atividades.
Art.  3º  –  A advertência  de  que  trata  o  inciso  I  do  art.  2º  desta  lei  implica  a

obrigatoriedade de o estabelecimento infrator  corrigir  a  irregularidade no prazo de
sete dias contados do recebimento de notificação.

Art. 4º – A multa a que se refere o inciso II do art. 2º desta lei será aplicada quando
o estabelecimento infrator não corrigir a irregularidade no prazo a que se refere o art.
3º.

Art. 5º – Em caso de reincidência no descumprimento do disposto nesta lei, a multa
a que se refere o inciso II do art. 2º será aplicada em dobro em relação a seu valor
inicial.

Art. 6º – Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a prática da mesma
infração cometida pelo mesmo estabelecimento no período de doze meses contados
da última advertência ou multa.

Art. 7° – A penalidade de interdição de que trata o inciso III do art. 2º do documento
de licenciamento será aplicada na terceira reincidência, após a aplicação das demais
penalidades.

Art. 8° – A penalidade de cassação do Alvará de Localização e Funcionamento de
Atividades de que trata o inciso IV do art. 2º desta lei será aplicada:
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I – após três meses da interdição do estabelecimento, na hipótese de não ter sido
corrigida a irregularidade;

II – na hipótese de descumprimento do auto de interdição.
Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A gelatina  é  uma  sobremesa  rápida,  barata  e  saborosa,  por  isso

mesmo muito oferecida às crianças. No entanto, pesquisa realizada pela Associação
de Consumidores Pro-Teste, com 11 tipos de pó para gelatina sabor morango, indica
que,  além  de  conterem  açúcar  em  excesso  e  edulcorante  (adoçantes),  os  pós
apresentam  um  corante  artificial  conhecido  como  corante  artificial  amarelo
crepúsculo.  Esse  corante  provoca  distúrbios  no  público  infantil,  associados  à
hiperatividade.  No  continente  europeu  já  existem  leis  que  proíbem  o  uso  desse
corante.

Diante  do  exposto,  apresento  o  projeto  a  meus  pares,  compartilhando  esta
iniciativa, que certamente atende ao interesse público e merece 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 828/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.041/2011)

Declara de utilidade pública o Clube de Desbravadores Luzes da Alvorada, com
sede no Município de Juramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube de Desbravadores Luzes da

Alvorada, com sede no Município de Juramento.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Clube de Desbravadores Luzes da Alvorada, fundado em 5/9/2004,

é uma instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública que adota os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, com
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duração por tempo indeterminado. Sua sede localiza-se na Rua Francisco Pereira do
Nascimento, nº 22, Centro, em Juramento, com foro em Montes Claros.

A entidade  tem  por  finalidade  trabalhar  com  jovens,  reunindo-os  uma  vez  por
semana para aprenderem a desenvolver seus talentos, habilidades, percepções e o
gosto pela natureza. São desenvolvidas atividades ao ar livre, com acampamento,
caminhadas, escaladas, explorações em matas e cavernas e atividades em classe,
como trabalhos  manuais,  de  informática,  ordem,  unidade  e  conhecimentos  sobre
meio ambiente.

O Clube de Desbravadores Luzes da Alvorada, pelo que se infere da leitura dos
documentos anexados ao processo, está em pleno e regular funcionamento desde
2004,  sendo  a  sua  diretoria  constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade
moral, nada constando que desabone a conduta desses membros. A entidade não
remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de suas funções nem distribui
lucros,  vantagens  ou  bonificações  a  diretores,  conselheiros,  ou  associados,  sob
nenhuma forma.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

– 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 829/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.457/2012)

Autoriza o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais –
Iepha-MG – a ceder ou transferir o imóvel Chácara do Barão, localizado no Município
do Serro, à Secretaria de Estado de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

– Iepha-MG – autorizado a ceder ou transferir o imóvel Chácara do Barão, localizado
no Município do Serro, com área de 9.045m² (nove mil e quarenta e cinco metros
quadrados), registrado sob o nº 79, a fls. 79 do Livro n° 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Serro.
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Parágrafo  único:  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  destina-se  à
Secretaria  de  Estado  de  Educação,  para  a  instalação  do  Centro  Estadual  de
Educação Continuada – Cesec – no Município.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de três anos contados do registro da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  de  lei  objetiva  a  cessão  de  propriedade  do  Iepha  à

Secretaria de Estado de Educação.
Tal transferência se faz necessária visto que o imóvel se encontra em situação de

abandono e fechado, mas em um estado de conservação que poderá atender à nova
destinação.

Nesse espaço será alocado o Centro Estadual de Educação Continuada – Cesec –
Teotônio Magalhães, que hoje atende várias cidades da região do Serro, com mais de
600 alunos, em horários distintos.

O Cesec é uma instituição formal que oferece escolarização para alunos que não
concluíram seus estudos na época considerada oportuna e que buscam desenvolver
suas capacidades,  enriquecer seus conhecimentos e melhorar  suas competências
técnicas e profissionais ou orientá-las a fim de atender suas próprias necessidades e
as da sociedade.

Assim, não podemos deixar de oferecer a nova oportunidade a esses alunos, já que
o Cesec está hoje instalado em um espaço alugado pelo governo estadual, com um
custo mensal de R$ 1.900,00, onerando significativamente os cofres públicos e ainda
correndo risco de ser extinto por motivos financeiros.

Vale mencionar, pois tem a mesma importância, que também será transferida para
esse mesmo prédio a Biblioteca Pública Municipal, possibilitando mais uma forma de
estudo  aos  alunos,  com  maior  espaço,  melhor  localização  e  ainda  com  o
funcionamento adequado para atender, amplamente, os municípios vizinhos que não
contam com nenhum projeto semelhante.
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É importante ressaltar que o prédio, que hoje pertence ao Iepha, está fechado por
longo  período  de  tempo,  levando  ao  chão  qualquer  negativa  de  interesse  nessa
transferência.

Ante o exposto,  contamos com o apoio dos ilustres parlamentares 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 830/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.965/2011)

Dispõe sobre o transporte de animais domésticos e da fauna silvestre no serviço
rodoviário intermunicipal de transporte coletivo de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  proibido  no Estado o transporte de  animal  que,  por sua espécie,

tamanho,  ferocidade,  peçonha ou condição de saúde comprometa  o conforto  e a
segurança do veículo, de seus ocupantes ou de terceiros.

Art. 2º – O transporte de animal doméstico vivo, de pequeno porte, será permitido
se atendidas as seguintes condições:

I – apresentação, pelo passageiro, de atestado sanitário emitido, no máximo quinze
dias antes da viagem, por médico veterinário devidamente registrado no Conselho
Regional  de  Medicina  Veterinária  da  Unidade  Federativa  de  origem  dos  animais,
comprovando sua saúde e o atendimento das medidas sanitárias defendidas pelo
serviço veterinário  oficial  e  pelos  órgãos de saúde pública,  com destaque para a
comprovação de imunização antirrábica;

II  –  ter  o animal  no  máximo 10kg (dez quilogramas)  e estar  acondicionado em
recipiente apropriado para transporte, isento de dejetos,  água e alimentos,  o qual
garanta  a  segurança,  a  higiene  e  o  conforto  deste  e  dos  passageiros,  ficando o
responsável pelo animal,  durante o trajeto,  obrigado a providenciar nos pontos de
parada a higienização do recipiente;

III – ser o recipiente para o acondicionamento do animal contêiner de fibra de vidro
ou  material  similar  resistente,  sem  saliências  ou  protuberâncias,  à  prova  de
vazamentos, com tamanho máximo de 41x36x33cm – CLA – (quarenta e um por trinta
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e  seis  por  trinta  e  três  centímetros  de  comprimento,  largura  e  altura,
respectivamente),  o  qual  deverá  ser  transportado  no  habitáculo  do  veículo,
obrigatoriamente  no  assento  ao  lado  de  seu  proprietário,  não  cabendo  ao
transportador nenhuma responsabilidade, a que não der causa, pela integridade física
do animal no período do transporte;

IV – serem o carregamento e o descarregamento do animal doméstico realizados
sem prejudicar a comodidade e a segurança dos passageiros e de terceiros e sem
acarretarem alteração no cumprimento do quadro de regime de funcionamento da
linha;

V – para o transporte de aves domésticas e animais e aves silvestres da fauna
brasileira ou exótica, apresentação de autorização de trânsito do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama;

VI – excepcionalmente, os animais poderão ser transportados em compartimento
isolado, desde que o veículo disponha de local apropriado, com perfeitas condições
de iluminação, ventilação e segurança, garantindo o seu bem-estar;

VII – a critério do proprietário, o animal poderá ser sedado para a viagem, desde
que  sob  supervisão  de  médico  veterinário,  sem  nenhuma  responsabilidade  do
transportador.

Art.  3º  –  Será  cobrada  a  tarifa  regular  da  linha  pelo  assento  utilizado  para  o
transporte do animal.

Art.  4º  –  Fica  limitado  no  máximo  em  dois  o  número  de  animais  a  serem
transportados a bordo do veículo por viagem.

Art. 5º – As condições impostas por esta lei não se aplicam ao transporte de cães-
guia, os quais não poderão ser vetados nos ônibus rodoviários e por cujo transporte
as empresas não poderão cobrar tarifa extra.

Art. 6º – A fiscalização dos veículos ficará a cargo dos órgãos legais competentes,
que aplicarão as penalidades pertinentes a cada caso.

Art.  7º  –  As  linhas  de ônibus  rodoviários  que circulam nas rodovias  do  Estado
estarão sujeitas ao disposto nesta lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: Cada vez mais as pessoas possuem animais de estimação – cães e

gatos, principalmente. E com eles estabelecem um forte vínculo afetivo. O problema
começa  na  hora  de  embarcar  na  rodoviária.  Não  há  padronização  quanto  aos
procedimentos, nem por parte das empresas de ônibus, nem tampouco na legislação,
ficando um vácuo sobre a questão, que preocupa os donos dos animais.

O regulamento da rodoviária de Belo Horizonte determina que não será permitida a
viagem  de  passageiro  que  “pretender  embarcar  com  animais  não  devidamente
acondicionados  ou  em  desacordo  com  a  legislação  pertinente”  e  que  todos  os
passageiros deverão concordar com o transporte do animal dentro do ônibus.

Na  esfera  legislativa  federal,  o  Ministério  da  Agricultura  editou  a  Instrução
Normativa nº 18, de 2006, dispondo sobre a Guia de Trânsito Animal – GTA –, que
deverá ser utilizada para o trânsito de animais vivos em todo o território nacional e
indica em seu art. 3º que cães e gatos estão dispensados da exigência dessa guia
para o trânsito, porém deverão estar acompanhados de atestado sanitário emitido por
médico  veterinário,  comprovando  a  saúde  do  animal,  principalmente  atestando  a
vacinação antirrábica.

Tramita no Senado um projeto de lei que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica,
apontando  que  o  transporte  de  animais  se  equipara  ao  de  bagagem  ou  carga,
tornando-o  obrigatório  e  vedando  a  utilização  de cabine  de  passageiros  para  tal,
ressalvando que a norma será aplicada ao transporte aéreo, rodoviário e ferroviário.

No âmbito dos Estados, a falta de legislação pertinente ao transporte rodoviário de
pequenos animais também é sentida. O propósito deste projeto de lei é dispor sobre a
obrigatoriedade  do  transporte  de  animais  de  pequeno  porte  pelas  empresas  de
transporte rodoviário intermunicipal, desde que acompanhados de atestado de saúde
do  veterinário,  carteira  de  vacinação  atualizada  e  acondicionados  em  caixas  de
transporte apropriadas. Gozam de prerrogativa do livre trânsito, desejo de todos os
donos de animais de estimação, os deficientes visuais com os seus cães-guia.

A Lei  Federal  nº  11.126,  de 2005,  assegura  ao portador  de deficiência visual  o
direito de ingresso e permanência com o animal em veículos e nos estabelecimentos
públicos  e  privados  de  uso  coletivo  e  especifica  como discriminação  –  sujeita  a
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interdição e multa – qualquer tentativa que vise impedir ou dificultar o gozo do direito
previsto.

É  importante  constar,  por  exigência  da  empresa,  no  atestado  do  veterinário,
informações cruciais para o transporte: o tempo em que pode viajar o animal em um
bagageiro e lá estar sem água ou alimentação.

Este projeto de lei vem suprir essa deficiência em nosso Estado, motivo pelo qual
conto com a adesão 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 831/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 588/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  embalagens  de  alimentos  informarem  a
presença ou não de glúten, bem como de leite de origem animal na composição dos
alimentos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  embalagens  de  produtos  alimentícios  comercializados  no  Estado

deverão informar a presença ou não de glúten e a presença ou não de leite de origem
animal na composição dos alimentos.

Art.  2º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei,  sem  prejuízo  de  outras
penalidades previstas na legislação em vigor, sujeitará o infrator a:

I – multa de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)
por ocorrência, aplicada em dobro em caso de reincidência;

II  –  cassação  da  inscrição  estadual,  em  caso  de  duas  ou  mais  reincidências
consecutivas.

Parágrafo  único  –  Para  os  efeitos  deste  artigo,  considera-se  infrator  o
estabelecimento que armazena o produto alimentício em desacordo com o disposto
no  art.  1º,  para  fins  de  comercialização,  ainda  que  o  destinatário  não  seja  o
consumidor final.

Art. 3º – Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência:
I  –  a reclamação do consumidor  ou  interessado perante o estabelecimento que

comercializa o produto;
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II – a lavratura de auto de infração pelo agente competente;
III  –  a  comunicação da infração realizada  diretamente  ao  Procon,  à  autoridade

policial ou ao Ministério Público.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data

de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição visa à proteção de inúmeras pessoas que têm alergia

alimentar à proteína ou intolerância alimentar à lactose presentes em laticínios de
origem animal.

Segundo  a  médica  clínica  e  nutrologista  Dra.  Shirley  de  Campos,  embora
apresentem sintomas parecidos, a alergia alimentar  e a intolerância alimentar  são
doenças com causas e desenvolvimentos distintos. A alergia alimentar é a reação
imunológica à presença de proteínas alimentares, desencadeada por anticorpos de
classe E (IgE) e G (IgG). Alguns cientistas chegam a classificar esta última como
intolerância  alimentar,  gerando  confusão  terminológica.  Mas  a  real  intolerância
alimentar não envolve o sistema imunológico, apenas o sistema metabólico. Ocorre
quando o organismo humano não produz enzimas digestivas suficientes para quebrar
as  moléculas  do  açúcar  ingerido  em  moléculas  menores,  impossibilitando  sua
absorção  pelo  organismo  para  fins  metabólicos  e  ocasionando  diversas  reações
sintomáticas,  como  diarreia,  inchaço  abdominal,  dores  abdominais,  entre  outras.
Hipótese bastante comum de intolerância alimentar, que ocorre com frequência em
crianças, dá-se em razão da ingestão da lactose, açúcar presente nos leites de vaca
e de cabra. Tais disfunções podem levar, em alguns casos, à morte.

Estima-se  que cerca  de  20% da  população sofra  de  algum  grau de  alergia  ou
intolerância  alimentar,  sendo  que  a  grande  maioria  desconhece  o  problema.  A
hipótese mais amplamente conhecida é a intolerância ao glúten, dada a gravidade de
seus sintomas, o que rendeu a obrigatoriedade de informação de sua presença ou
não nos rótulos das embalagens de produtos alimentícios. No entanto, acreditamos
que também a presença de leite de origem animal deva ser informada. Não se busca
com isso – nem seria possível  – obrigar  os  fabricantes de produtos do gênero a
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colocar nos respectivos rótulos a presença de qualquer substância que possa fazer
mal ao organismo. Mesmo porque cada indivíduo pode ter alergia ou intolerância a
qualquer substância, o que exigiria embalagens individualizadas. Entretanto, no caso
de  alergia  e  intolerância  ao  leite  de  vaca,  embora  as  ocorrências  não  sejam
frequentemente tão graves quanto no caso da intolerância ao glúten (doença celíaca),
sua frequência e gravidade igualmente recomendam a adoção da mesma medida.

Não  se  pode  olvidar  também  que  o  leite  de  vaca  está  presente  em  grande
quantidade de alimentos, e nem sempre é possível identificar sua presença. Alguns
biscoitos, bolos, macarrões, pães, balas, doces e diversos outros alimentos utilizam-
no em sua composição, sem que muitas vezes o consumidor imagine.

Pelo exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação desta propositura.
– 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 832/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 339/2011)

Concede  isenção  do  pagamento  de  taxas  estaduais  relativas  à  renovação  da
Carteira Nacional de Habilitação às pessoas maiores de 65 anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as pessoas maiores de 65 anos de idade isentas do pagamento das

taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, emitida
pelo Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – Detran-MG –, inclusive
as referentes aos exames médicos que vierem a ser exigidos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei  objetiva beneficiar  os maiores de 65 anos, faixa

etária composta, em sua grande maioria, por pessoas que já passaram à inatividade
e que sobrevivem de seus defasados proventos da aposentadoria, qualquer que seja
a classe social que integrem, resultando daí, não raras vezes, serem pesados ônus
as despesas com a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, o que pode levar
grande parte desses cidadãos para a irregularidade e para a clandestinidade, já que,
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por necessidade, continuam a dirigir os seus veículos com a carteira de habilitação
vencida.

Para esses cidadãos, estar com o seu documento de habilitação em ordem torna-se
uma necessidade, quer do pronto de vista de maior facilidade de locomoção, no caso
de possuírem automóvel, quer do ponto de vista da própria necessidade de trabalhar
para complementar  o orçamento doméstico,  pois  tem sido cada vez mais comum
encontrar  pessoas  nessa  faixa  de  idade  desempenhando  funções  de  motorista,
principalmente de vans e táxis.

Entendemos que as pessoas maiores de 65 anos já contribuíram durante quase
toda a vida pagando suas taxas, motivo pelo qual é justa tal isenção.

Cabe ressaltar  que, no Estado do Rio de Janeiro, a Lei  nº 4.085, de 2003, que
dispõe sobre o assunto, está em pleno vigor.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos 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 833/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.680/2011)

Estabelece a obrigatoriedade da existência de bebedouros e sanitários nos próprios
públicos destinados ao atendimento da população.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os imóveis a serem alugados, reformados, ampliados ou construídos para

alocação de órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta que atenda
à  população  deverão  ser  dotados  de  instalação  sanitária,  bebedouro,  rampa  de
acesso e telefone, para uso público.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Além  das  filas  intermináveis,  os  usuários  dos  serviços  públicos

padecem com a falta de sanitários e bebedouros nos imóveis situados no Estado e
destinados ao atendimento da população.
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Esta iniciativa visa corrigir  essa situação vexatória contra o cidadão, propiciando
condições mínimas de conforto e higiene nos próprios públicos.

– 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 834/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.604/2012)

Define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e
similares nos locais que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O Estado adotará medidas educativas e restritivas, com vistas a combater

a prática do tabagismo em seu território.
Art. 2° – As medidas educativas compreendem, entre outras:
I – a promoção, na semana em que recair o Dia Nacional de Combate ao Fumo,

celebrado no dia 29 de agosto, de campanhas e ações de informação com o objetivo
de esclarecer a população acerca dos males causados pelo tabagismo;

II – a inclusão, no conteúdo curricular das escolas de ensino fundamental e médio,
de conteúdo relacionado aos males causados pela prática do tabagismo;

III – a afixação de avisos, placas ou cartazes nos locais especificados nesta lei,
alertando quanto aos males causados pelo tabagismo;

IV – a afixação e a manutenção, em locais de fácil visibilidade, de avisos, placas ou
cartazes alusivos à proibição da prática do tabagismo nos recintos a que se refere o
inciso I do art. 3°.

Art. 3° – As medidas restritivas compreendem:
I  –  a  proibição  da  prática  do  tabagismo  em  recintos  fechados  de  uso  coletivo

públicos e privados localizados no Estado;
II – a proibição de comercialização, no Estado, de cigarros ou produtos similares

com sabor de frutas vermelhas (morango, cereja, amora e uva), baunilha e chocolate,
que disfarçam o sabor original do cigarro, destinado a adultos;

III – a proibição de afixação de instrumentos de propaganda impressa, incluindo
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pôsteres, banners, painéis e cartazes, ressalvada a exposição dos produtos em locais
específicos dos estabelecimentos comerciais;

IV  –  a  proibição  da  comercialização  de  cigarros,  em  balcão  ou  por  pontos
mecânicos de venda, em farmácias, drogarias, hospitais e outros estabelecimentos
de saúde no Estado, conforme dispõe a Lei nº 18.679, de 23 de dezembro de 2009;

V – a proibição da comercialização e da propaganda de cigarros nas escolas de
ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino e nas conveniadas, conforme
o disposto na Lei nº 12.171, de 12 de maio de 1996;

VI  –  a  proibição  da  venda  e  do  oferecimento,  a  título  gratuito,  de  cigarros  ou
produtos similares a menores de dezoito anos de idade;

VII – a proibição da comercialização de cigarros com valor abaixo do preço mínimo
fixado por normas federais, sob pena de perdimento do bem, nos termos do art. 7° do
Decreto nº 7.555, de 19 de agosto de 2011;

VIII  –  a  proibição  da  criação  de  fumódromos  ou  da  demarcação  de  áreas
destinadas à prática do tabagismo em locais fechados.

§ 1° – Excluem-se da proibição prevista no inciso I, além dos locais sem cobertura
ou  abertos  em  pelo  menos  três  lados,  com  ampla  ventilação  e  devidamente
sinalizados, os locais ao ar livre e as tabacarias.

§  2°  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  entende-se  por  tabacaria  o  estabelecimento
destinado  especificamente  à  venda  e  ao  eventual  consumo,  no  próprio  local,  de
cigarros,  cigarrilhas,  charutos,  cachimbos  ou  qualquer  outro  produto  fumígeno,
derivado ou não do tabaco.

§ 3° – Na entrada e no interior das tabacarias será afixado aviso informando que
naquele local há utilização de produto fumígeno e que o tabagismo ativo ou passivo
causa prejuízos à saúde.

§ 4° – O Estado divulgará em sítio da internet a lista de estabelecimentos impedidos
de comercializar cigarros, nos termos do art. 7º, § 2°, do Decreto nº 7.555, de 19 de
agosto de 2011.

Art. 4° – Nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, compete
ao titular de cargo de direção, chefia, coordenação ou equivalente advertir o infrator
na hipótese de descumprimento do disposto nesta lei.
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Art. 5° – O descumprimento do disposto no art. 3° desta lei sujeita o proprietário ou
responsável pelo estabelecimento privado em que ocorrer a infração às penalidades
previstas nas alíneas “a”, “g”, “i” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de
24 de setembro de 1999.

§ 1° – Para os efeitos desta lei,  a multa a que se refere a alínea “m” do inciso
XXXVI do art. 99 da Lei n° 13.317, de 1999, será de 1.000 Ufemgs (mil Unidades
Fiscais  do Estado de Minas Gerais)  a 3.000 (três mil)  Ufemgs,  de  acordo com a
gravidade da infração e o porte do estabelecimento, nos termos de regulamento, e
será aplicada em dobro em caso de reincidência.

§ 2° – Os recursos oriundos das multas de que trata o § 1º serão destinados ao
Fundo Estadual de Saúde e aos Fundos Municipais de Saúde e serão aplicados nas
ações e serviços de saúde voltados para a prevenção e o tratamento do câncer, nos
termos da Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde –
SUS.

Art. 6° – O inciso IV do § 7° do art. 24 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “f”:

“Art. 24 – (…)
§ 7º – (...)
IV – (…)
f – a comercialização de cigarros abaixo do preço mínimo, no prazo e condições

previstas na legislação federal.”.
Art. 7° – Fica instituído o Dia Estadual de Combate ao Fumo, a ser comemorado

anualmente no dia 29 de agosto.
Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° – Fica revogada a Lei nº 12.903, de 23 de junho de 1998.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  tem  como  objetivo  promover  a

atualização da legislação estadual em vigor, por meio de adaptações que são mais
condizentes com a realidade existente no momento. Assim, por exemplo, procura-se
coibir a comercialização de cigarros que contenham elementos que, ao mascarar o
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sabor e o odor típicos da nicotina, tornam-se mais atraentes principalmente para os
jovens,  gerando  grandes  malefícios  para  a  saúde  dessa  população.  Procura-se,
também, complementar a legislação federal que veda a comercialização de cigarros
com preços abaixo dos que são definidos nessas normas. Sabe-se que esse tipo de
produto tem em sua grande maioria origem na importação irregular e na falsificação.
Assim, contamos com o apoio de nossos colegas para a aprovação do projeto, fato
que certamente trará grandes avanços para a saúde pública no Estado.

–  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 835/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.476/2011)

Obriga o Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG – a fazer constar
no Certificado de Registro Veicular – CRV – a quilometragem exibida no hodômetro
dos veículos a cada transferência de propriedade.

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

a fazer constar no Certificado de Registro Veicular – CRV – a quilometragem exibida
no hodômetro no ato da vistoria de transferência do veículo.

Parágrafo único – O certificado de que trata o  caput deste artigo terá um campo
obrigatório destinado ao lançamento da quilometragem rodada pelo veículo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A imprensa brasileira tem noticiado a ação inescrupulosa de alguns

profissionais do setor automotivo que, no intuito de melhorar o valor  comercial de
veículos usados, adulteram o hodômetro, reduzindo a quilometragem percorrida pelo
veículo desde a sua fabricação. A quilometragem é fator decisivo para o comprador
do automóvel, que prefere os veículos que a têm baixa, pois buscam a oportunidade
de adquirir um bem seminovo a preço acessível.

Para dificultar essa adulteração, as montadoras de veículos colocam um lacre de
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segurança  no  marcador  de  quilometragem.  Verificá-lo  é  um  procedimento
relativamente simples para os profissionais do ramo, mas difícil para os consumidores
no momento da compra.

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB – prevê, em seu art. 104, a inspeção veicular
periódica, a ser regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, em que serão
avaliadas as questões de segurança do veículo e de poluições sonora e atmosférica.

Nesse sentido, buscando resolver o problema de adulteração dos hodômetros, sem
criar ônus para o proprietário nem para o erário, estamos propondo que se aproveite
o momento da transferência de propriedade do veículo ou até mesmo o momento das
vistorias periódicas, para a verificação e a anotação da quilometragem registrada no
hodômetro. A quilometragem observada, ainda de acordo com a nossa proposta, será
inserida em um campo próprio do Certificado de Licenciamento Anual  do veículo,
evitando,  assim,  que  no  processo  de  venda,  fraudadores  possam  adulterar  a
marcação do hodômetro.

Por se tratar de uma proposição que determina uma solução simples para impedir
que milhares de cidadãos brasileiros sejam ludibriados no momento da aquisição de
um veículo usado, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas parlamentares
a que seja aprovada.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 180/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 836/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.459/2011)

Dispõe sobre a cobrança por estacionamento de veículos em centros comerciais e
shoppings centers.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  empresas  de  estacionamento  de  veículos  e  os  estabelecimentos

comerciais e shoppings centers que optarem por cobrança pelo estacionamento ficam
obrigados a fixar a tarifa por minutos.

Art.  2º  –  É  vedada  a  cobrança  de  fração  de  hora  em  que  não  tenha  havido
estacionamento.
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Art. 3º – Será fornecido ao consumidor comprovante do horário de ingresso e saída
do estacionamento.

Art. 4º – A desobediência a esta lei isentará o consumidor do pagamento de tarifa
por estacionamento.

Parágrafo único – O consumidor que sofrer cobrança indevidamente fará jus, ainda,
a receber em dobro o valor cobrado.

Art. 5º – É obrigatória a afixação de cópia desta lei nos caixas de pagamento dos
estacionamentos,  de  forma  legível  e  que  assegure  a  perfeita  visibilidade  aos
consumidores.

Art. 6º – Será punido com multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) o estabelecimento
que desobedecer ao disposto nesta lei, pena que será duplicada a cada vez que for
constatado o seu descumprimento.

Parágrafo único – O reiterado descumprimento desta lei implicará a interdição do
estabelecimento.

Art. 7º – Os órgãos estaduais e municipais de proteção ao consumidor fiscalizarão o
cumprimento desta lei e aplicarão as sanções nela previstas.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O Código de Defesa do Consumidor determina, em seu art. 6º, que

não  serão  tolerados  métodos  comerciais  coercitivos  ou  desleais,  ou  práticas  e
cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, sendo que o art.
39, I,  veda ao fornecedor de produtos e serviços condicionar o fornecimento, sem
justa causa, a limites quantitativos.

Acontece que se tornou comum aos estacionamentos fixarem cobrança por período
mínimo de permanência. Por exemplo, um consumidor estaciona seu veículo durante
uma hora e dez minutos e, ao sair do estacionamento, como ultrapassou uma hora,
lhe cobram por período equivalente a duas horas.

Tal  situação  fere  os  direitos  do  consumidor,  uma  vez  que  deve  ser  cobrado
exclusivamente  o  período  de  uso  de  serviço,  não  podendo  o  estabelecimento
apropriar-se de valor referente à fração de um serviço que não foi prestado.
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Durante  o  período  em  que  um  automóvel  permanece  estacionado,  o
estabelecimento  é  responsável  por  sua  segurança.  A partir  do  momento  em  que
cessa o estacionamento, não se justifica mais a cobrança.

Verifica-se que os fornecedores de serviço, ao cobrarem do consumidor pelo tempo
em  que seu veículo  não  foi  estacionado,  acabam cobrando  pelo  uso  do  mesmo
espaço em relação a um mesmo período de tempo. Essa vantagem auferida pelo
prestador de serviços não é repassada ao consumidor com a redução nos preços, de
forma que se trata de condicionamento, sem justa causa, a limite quantitativo mínimo
de permanência no estacionamento.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 148/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 837/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.622/2014)

Dispõe sobre o sistema de ingresso nos cursos de pós-graduação, compreendendo
programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento
nas universidades públicas estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituído  o  sistema de  cotas  para  ingresso  nos  cursos  de  pós-

graduação,  compreendendo  programas  de  mestrado  e  doutorado,  cursos  de
especialização,  aperfeiçoamento  e  outros  instituídos  no  âmbito  das  universidades
públicas  do  Estado,  adotado  com  a  finalidade  de  assegurar  gratuitamente  aos
graduados o aprimoramento,  a qualificação e a especialização profissional,  desde
que carentes, atendidos os seguintes percentuais:

I – 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros e indígenas;
II  –  12% (doze por  cento)  para graduados da rede pública e privada de ensino

superior;
III – 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em

vigor,  filhos  de  policiais  civis  e  militares,  bombeiros  militares  e  inspetores  de
segurança  e  administração  penitenciária  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do
serviço.

§  1º  –  Entende-se  por  estudante  carente  graduado  da  rede  privada  de  ensino
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superior aquele que, para sua formação, foi beneficiário de bolsa de estudo do Fundo
de Financiamento Estudantil – Fies –, do Programa Universidade para Todos – Prouni
– ou de qualquer outro tipo de incentivo do governo.

§  2º  –  Entende-se  por  estudante  carente  graduado  da  rede  de  ensino  público
superior aquele assim definido pela universidade pública estadual, que deverá levar
em consideração o nível socioeconômico do candidato e disciplinar como se fará a
prova  dessa  condição,  valendo-se,  para  tanto,  dos  indicadores  socioeconômicos
utilizados por órgãos públicos oficiais.

§  3°  –  O  edital  do  processo  de  seleção,  atendido  o  princípio  da  igualdade,
estabelecerá  as  minorias  étnicas e  as  pessoas  com deficiência beneficiadas pelo
sistema de cotas, admitida a adoção do sistema de autodeclaração para negros e
pessoas integrantes de minorias étnicas e da certidão de óbito, juntamente com a
decisão administrativa que reconheceu a morte em razão do serviço, para filhos dos
policiais  civis,  militares,  bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e
administração penitenciária, cabendo à universidade criar mecanismos de combate à
fraude.

§  4º  –  As  universidades  públicas  estaduais,  no  exercício  de  sua  autonomia,
adotarão os atos e procedimentos necessários para a gestão do sistema, observados
os princípios e regras estabelecidos na legislação estadual, em especial:

I  –  a  universalidade  do  sistema  de  cotas  quanto  a  todos  os  cursos  e  turnos
oferecidos;

II – a unidade do processo seletivo, respeitada a ordem de classificação.
Art.  2º – Esgotados os critérios do inciso II  do art.  1º,  as vagas remanescentes

deverão ser completadas pelos candidatos não optantes pelo sistema de cotas.
Art.  3º  –  Fica  limitado  a  20%  (vinte  por  cento)  do  total  do  número  de  vagas

existentes em cada um dos cursos elencados no caput do art. 1º.
Art. 4º – Fica mantido o procedimento de declaração pessoal para fins de afirmação

de  pertencimento  à  raça  negra,  devendo  a  administração  universitária  adotar  as
medidas disciplinares adequadas nos casos de falsidade.

Art.  5º  –  As  disposições  desta  lei  aplicam-se,  no  que  for  cabível,  a  todas  as
instituições públicas de ensino superior  mantidas e administradas pelo governo do
Estado.
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Art. 6º – Aplicar-se-ão as disposições contidas nesta lei aos cursos oferecidos em
parceria  com  fundações  públicas,  privadas  ou  entidades  sem  fins  lucrativos,
celebrados mediante convênio ou através de subsídios.

Art.  7º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação: O projeto ora apresentado tem como objetivo estender aos graduados

carentes da rede de ensino superior pública e privada os benefícios do sistema de
cotas.

Em  que  pese  ao  aumento  no  número  de  postos  de  trabalho,  a  ausência  de
qualificação profissional tem se mostrado como o grande desafio de empresários e
trabalhadores no momento da formalização do contrato de trabalho.

Atualmente a formação superior não é suficiente para garantir ao recém-formado a
inserção no mercado de trabalho. O aumento da produção e a descoberta de novas
tecnologias  fazem  com  que  o  graduado  seja  obrigado  a  aprofundar  seus
conhecimentos. Daí a necessidade de investimentos nos cursos de pós-graduação
(mestrado e doutorado), de especialização e outros destinados ao aperfeiçoamento.

Contudo,  os  elevados  valores  cobrados  têm  feito  com  que  muitos  graduados
deixem de ter acesso aos cursos de aperfeiçoamento técnico-profissional oferecidos
pelas universidades.

Assim sendo, objetivando a universalidade de acesso e a gratuidade nos cursos
oferecidos pelas universidades públicas, é que conto com o apoio dos nobres colegas
para 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 838/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 439/2011)

Dispõe sobre o ressarcimento ao Estado, por via de cobrança na fatura de serviços
telefônicos,  por  despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços
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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  a  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 as  instituições públicas  responsáveis  pela  prestação dos
serviços  de  emergência  deverão  divulgar  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 adotar  as  medidas  administrativas  e
operacionais,  junto  às  operadoras  dos  serviços  de  telefonia,  necessárias  à
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 – Os ressarcimentos de que tratam os arts. 1º, caput, e 2º terão 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,  devendo os recursos arrecadados ser  repassados pelas  operadoras à
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ou  conforme  sua  orientação,  com  destinação
vinculada aos serviços de emergência envolvidos.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Inácio Franco
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Justificação:  Todos  nós  sabemos  da  importância  dos  serviços  telefônicos  de
atendimento a emergências, envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios
ou ocorrências policiais.  Mas esse trabalho é vítima recorrente de trotes, situação
mais acentuada principalmente no período de férias escolares, quando as crianças,
tomadas pelo ócio, acabam caindo na tentação de ligar principalmente para o Corpo
de Bombeiros com denúncias falsas, caracterizando aí o trote. Segundo a assessoria
de comunicação da Polícia Militar mineira, uma em quatro chamadas feitas a esses
serviços é falsa, originária, em sua maioria, de crianças e adolescentes.

E esse tipo de comportamento não se restringe apenas às crianças. Um dos trotes
mais comentados pela mídia – a maioria deles não chega aos meios de comunicação
– aconteceu em Nova Lima, mais precisamente no Bairro Jardim Petrópolis, onde
bombeiros militares foram acionados para atender a uma emergência. Um homem
dizia que sua mulher estava em trabalho de parto. Disse que estava levando mãe e
filha de táxi  para um hospital.  Quando os bombeiros  chegaram ao local,  na casa
morava apenas um caseiro, que estava visivelmente embriagado, o que mereceu o
comentário dos bombeiros de que os trotes têm sido rotineiros e desviam recursos e
esforços  dos  responsáveis  pela  segurança  pública,  colocando  em  risco  a  própria
população.

Em  face  desse  quadro,  que  julgo  preocupante  não  apenas  porque  representa
despesas extras para o Estado como põe em risco a vida daqueles que realmente
precisam de socorro, é que venho pedir a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 572/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 839/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.295/2012)

Institui  o  selo  Empresa  Destaque  em  Solidariedade  para  as  empresas  que
promovam  campanhas  de  doação  de  sangue,  medula  óssea,  órgãos  e  tecidos
humanos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° – Fica instituído o selo Empresa Destaque em Solidariedade, a ser conferido
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às empresas  do setor  privado que promovam  campanhas  de doação de sangue,
medula óssea, órgãos e tecidos humanos no Estado.

Art. 2° – O selo Empresa Destaque em Solidariedade terá prazo de validade de dois
anos, renovável a critério do órgão encarregado de sua concessão.

Parágrafo único – O órgão encarregado da concessão do selo Empresa Destaque
em Solidariedade será a Secretaria de Estado de Saúde ou outra à qual esta delegar
a atribuição.

Art.  3° – Serão consideradas campanhas de doação de sangue,  medula óssea,
órgãos e tecidos humanos:

I  –  a  inclusão  de  mensagens  informativas  nas  embalagens  dos  produtos
comercializados pelas empresas;

II – a realização de palestras para funcionários proferidas 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. 4° – A empresa agraciada com o selo Empresa Destaque em Solidariedade
poderá utilizá-lo na divulgação de seus produtos ou serviços.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei visa conscientizar as empresas do setor privado do

papel  social  que  podem  exercer  promovendo  campanhas  de  doação  de  sangue,
medula  óssea,  órgãos  e  tecidos  humanos.  Tal  gesto  se  reveste  de  um  caráter
humanista,  pois  objetiva  suprir  as  necessidades  dos  bancos  que armazenam tais
meios terapêuticos. A publicidade certamente gerará estímulo aos cidadãos e criará
doadores permanentes para esses bancos.

A demanda é enorme nesse segmento, e a escassez, comprovada, assim como é
dispendiosa a promoção de campanhas pelo poder público, o que faz deste projeto
um  meio  para  aliar  ao  interesse  público  o  privado  no  atendimento  à  premente
necessidade da população. Por outro lado, ele promove as empresas incentivadoras,
já que a obtenção do selo certamente as  distinguirá no mercado como empresas
conscientes e voltadas para ações sociais.



432
____________________________________________________________________________

Assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  para  a
aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 579/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 840/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.170/2013)

Altera a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º – 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 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. 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 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
agente  penitenciário  e  de  agente  socioeducativo,  considera-se,  para  efeitos  de
pontuação, como título o cômputo dos anos anteriormente trabalhados nas áreas de
segurança pública e defesa social.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
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Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  regulamentar  a  possibilidade  de
prorrogação dos contratos temporários de que trata a Lei nº 18.185, de 2009, no que
se refere aos agentes penitenciários e aos agentes socioeducativos, uma vez que
não houve a realização de concurso público para provimento dos cargos.

Ora, consoante o próprio parágrafo único do art. 1º da lei em epígrafe, “entende-se
como de excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência
na realização ou na manutenção de serviço público essencial ou aquela em que a
transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro
efetivo”.

Consideram-se  hipóteses  de  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público, para fins de contratação temporária nos termos do art. 2º, inciso V, quando o
“número  de  servidores  efetivos  for  insuficiente  para  a  continuidade  dos  serviços
públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público
aptos  à  nomeação,  ficando  a  duração  dos  contratos  limitada  ao  provimento  dos
cargos mediante concurso público subsequente”.

Dessa  forma,  porque  desenvolvem  os  agentes  penitenciários  e  os  agentes
socioeducativos serviço público essencial,  vinculado à área de segurança pública,
defesa social e vigilância, e diante da ausência de realização de concurso público que
tenha  proporcionado  o  provimento  dos  cargos  em  questão,  consideramos
constitucional e legal a medida proposta.

Ademais,  reconhecer,  para  fins  de  pontuação  em  concurso  público,  os  anos  já
trabalhados  nas  atividades  em  referência  é  valorizar  e  incentivar  o  trabalho  já
realizado com zelo, em que pese a natureza precária do contrato.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  desta
proposição.

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

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 829/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 598/2015.
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Nº 830/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 256/2015.

Nº 831/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita que o Projeto de Lei
Complementar nº 3/2015 seja apreciado pela Comissão de Segurança Pública.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.
O  deputado  Vanderlei  Miranda  –  Boa  tarde,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,

servidores da Casa, imprensa de modo geral, e quero saudar também aqueles que
nos  acompanham  nas  galerias.  Estamos  praticamente  no  mês  de  abril,  Sr.
Presidente,  e esta Casa já votou o projeto da reforma e,  na semana passada,  o
orçamento. Pela primeira vez nestes anos em que estou aqui, pude ver uma presença
em  Plenário  e  uma  votação  unânime,  contrariando  aquele  que  disse  que  toda
unanimidade é burra. Na semana passada, creio que esta Casa deu mostras de que
esse  pensamento  não  tem  sentido,  uma  vez  que  houve  expressiva  votação  na
aprovação do orçamento – 63 a 0 –, que era muito importante. Orçamento esse que
foi muito discutido, mesmo porque, no primeiro momento, havia uma pressão muito
grande para que se votasse o orçamento enviado pelo governo que deixou o poder,
que, na verdade, não servia ao modelo e ao desenho de projeto do novo governo, do
governador Pimentel.

Mas o que me tem impressionado de certa forma, Sr. Presidente, é que, ao mesmo
tempo, ficamos felizes em ver a Casa trabalhando de forma unânime e produzindo e
tristes por perceber que alguns colegas não desceram do palanque até hoje, tanto de
um lado quanto de outro. Sem querer citar A ou B, tanto do lado da oposição quanto
da base, há colegas que insistem em continuar em cima do palanque, em cima do
chamado terceiro turno,  que não existe,  enquanto há  temas importantes  a serem
apreciados  e  votados  nesta  Casa.  Há  a  instalação  de  uma CPI  importantíssima,
proposta pelo deputado Iran Barbosa, meu companheiro de bancada no partido, a
qual foi aprovada; e, dentro em breve, começam os trabalhos na chamada CPI do
Mineirão para levantar e dar transparência ao que foi feito na parceria da reforma do
Mineirão. As comissões estão trabalhando de forma plena, todas elas já se reunindo,
fazendo visitas.
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Ontem mesmo fiz uma visita ao juiz da Vara Criminal de Contagem. Essa reunião
aconteceu às 13 horas, e ele me dizia que, às 15 horas, teria uma reunião com o
deputado  Sargento  Rodrigues,  da  Comissão  de  Segurança  Pública.  Ou  seja,  as
comissões estão trabalhando, a Casa está trabalhando, e quero crer que a resposta
que a sociedade espera desta Casa é exatamente isso. Não há nenhum favor por
parte  de  nenhum  deputado  ou  deputada  desta  Casa  em  apresentar  uma  boa
performance de resultados, porque essa é a razão de estarmos aqui e é também a
expectativa  das  pessoas  que nos  confiaram o  seu voto.  Tenho a  certeza  de que
Campo  Belo  espera  muito  de  V.  Exa.,  e  pode  esperar,  porque  V.  Exa.  sempre
trabalhou  muito  para  a  região;  da  mesma forma,  a  Zona  da  Mata  conta  com  o
deputado Nozinho. Tenho a certeza de que ele vai dar uma boa resposta à Zona da
Mata no trabalho que inaugura nesta Casa. E assim tantos outros que aqui estão,
empenhados e lutando.

Faço aqui um apelo, Sr. Presidente. Essa insistência em permanecer no palanque
não leva esta Casa a absolutamente nada, essa insistência em continuar sobre o
palanque, um criticando o outro, às vezes ofendendo. Não é isso o que a população
espera de nós. Quem está neste momento nos acompanhando pela TV Assembleia,
com  certeza,  não  é  isso  que  quer  da  nossa  parte  nesta  Casa.  Esperam,  sim,
resultado, e não essas picuinhas que acabam tomando o nosso tempo, que é tão
precioso, dentro e fora deste Plenário. Na verdade, tem-se uma ideia equivocada de
que deputado só trabalha quando está no Plenário.  Mas não, aqui é onde menos
trabalhamos, pode ser onde mais produzimos, porque, às vezes, o pouco tempo que
passamos aqui é quando aprovamos os projetos que têm ressonância na sociedade.
Tenho a certeza de que é um equívoco imaginar que só trabalhamos quando estamos
aqui. E, ao mesmo tempo, não é certo dizer que só trabalhamos quando estamos
aqui, quando estamos no gabinete, estamos trabalhando; quando estamos viajando
com as comissões estamos trabalhando; quando estamos reunidos nas comissões,
estamos  trabalhando,  enfim,  quando  estamos  atendendo  às  pessoas  que  nos
procuram nos gabinetes, estamos trabalhando. É um trabalho permanente, não para.
É isso que espero que esta Casa possa apresentar à sociedade. Estamos no início
desta nova legislatura, entrando no terceiro mês de trabalho, quarto mês do ano.
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Espero, sinceramente, que possamos fazer mais do que ficar estendendo, esticando
a campanha política nesta Casa.

O  deputado  Iran  Barbosa  (em  aparte)  –  Meu  líder  Vanderlei  Miranda,  caros
deputados, boa tarde. Queria dizer, Vanderlei, que concordo em gênero, número e
grau com o seu pronunciamento. Parece que a Assembleia Legislativa perdeu o foco
dos  projetos  que  estamos  precisando  debater,  neste  momento.  A discussão  não
passa por Aécio nem Pimentel, passa pelos problemas. Hoje vieram aqui mais de 150
pessoas  do  Ipsemg,  que  se  sentem  lesadas  pelo  governo  passado,  por  ter  se
apropriado  de  R$3.400.000,00  do  fundo  previdenciário  dos  servidores.  Eles  se
sentem literalmente roubados pelo governo do PSDB. Os servidores da Lei nº 100
estão nessa situação porque foram colocados nela. Ninguém, hoje, estaria correndo
esse risco, se não fosse um projeto demagógico, que só serviu para o governo do
Estado pegar a Certidão Negativa de Débito, se endividar ainda mais e ficar com um
pepino do tamanho que está hoje.

Peguem como exemplo  a Prefeitura de Belo Horizonte,  que está  com mais  um
viaduto  com defeito,  porque parece que a  Cowan não conseguiu  fazer  uma obra
direito.  Então,  ontem,  o  governo  de  Minas  teve  de  intervir,  através  do  secretário
Bernardo Santana, o qual quero elogiar, para fazer a vistoria juntamente com o Corpo
de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, porque o Viaduto Gil Nogueira já havia cedido
11cm.  A  prefeitura  ainda  não  tinha  agido,  tinha  marcado  para  sexta-feira  uma
manutenção que tinha de ter começado hoje. Então, parabéns por retomar o foco da
Assembleia. Não acredito que esse tipo de debate em torno do nome Pimentel, com
picuinhas, vai resolver, porque o que resolve é o debate sério dentro da Assembleia.
Obrigado.

O deputado Vanderlei Miranda – Obrigado, deputado Iran.
O deputado Isauro Calais (em aparte) – Obrigado deputado Vanderlei Miranda. Sr.

Presidente,  quero  me  dirigir  às  senhoras  e  aos  senhores  deputados.  Tivemos
oportunidade, eu e alguns deputados novatos, de puxar algumas vezes a orelha dos
deputados  João  Leite  e  Rogério  Correia,  porque  não  queremos  saber  se  quem
quebrou o Estado foi  o  PSDB, se quem quebrou o Brasil  foi  o  PT, se o Aécio  é
bonitinho ou se a Dilma é bonitinha. Não somos responsáveis pelos problemas, e sim
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pela solução deles. Aí, sim. V. Exa. está correto. O que fizemos hoje na Comissão de
Justiça? Analisamos quase 30 projetos dos deputados, com pareceres exarados por
parlamentares membros dessa comissão. Nós trabalhamos, e acredito que trabalhar,
que exercer um bom mandato, que representar o povo de Minas Gerais é como o que
V. Exa. está dizendo quanto aos atos dos deputados. Não deve haver obviamente
questão partidária,  não se trata de este ou aquele partido ser melhor,  de este ou
aquele partido ser pior. É como dizem na roça: não quero saber quem pintou o pé da
pata  ou  quem  pôs  bateria  no  vaga-lume,  o  importante  é  podermos  trabalhar  e
fazermos com que o povo de Minas Gerais seja bem representado. Parabéns pela
sua fala, deputado.

O deputado Vanderlei Miranda – Democraticamente, cedo também aparte ao amigo
deputado João Vítor Xavier.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Agradeço o aparte de V. Exa., mas,
com todo o respeito que merece o deputado Isauro Calais, não posso ouvir aqui que
meu líder e presidente do meu partido na cidade teve a orelha puxada. O deputado
João Leite tem uma conduta irrepreensível nesta Casa e uma biografia irretocável.
Uma pessoa, para puxar a orelha do deputado João Leite, tem de ter uma biografia
que pelo menos se equipare à dele. O deputado João Leite tem uma história de
trabalho por esta Casa e por Minas Gerais que conheço, no esporte e na política.

Por mais que a intenção seja boa, por mais que a ideia seja louvável de se fazer um
discurso e um debate de alto nível, não é possível colegas chegarem a esta Casa
querendo  se  colocar  como  novos  baluartes  da  política  de  Minas  Gerais,
desrespeitando  pessoas  que  têm  quatro  ou  cinco  mandatos,  como é  o  caso  do
deputado João Leite. Gostaria de registrar isso e pedir que não constasse nos anais
desta Casa um desrespeito à biografia e à história de um homem público do tamanho
e da estirpe do deputado João Leite,  que não tem nenhuma mácula em sua vida
pública para que tenha sua orelha puxada por quem quer que seja. Muito obrigado,
deputado.

O deputado Vanderlei Miranda – Agradeço-lhe o aparte.
Para  concluir,  presidente,  gostaria  de  dizer  que,  ao  fazer  meu pronunciamento,

naturalmente,  lógico,  não  seria  diferente,  tomei  o  cuidado  de  não  citar  nomes
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exatamente para eu não me contradizer no que estou propondo, que é exatamente o
fato de debatermos com ideias produtivas.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  –  Registro  todo  o  meu  respeito  à
brilhante posição de V. Exa., que, como de costume, honra este Parlamento e essa
tribuna. Deixo muito claro que minha crítica tem nome: o deputado Isauro Calais, que
foi  extremamente  infeliz,  ao  dizer  que  puxou  a  orelha  do  deputado  João  Leite,
parlamentar que não tem biografia para ter sua orelha puxada.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  –  Muito  bem.  Finalizando,  quero  agradecer  à
presidência e aos que tiveram a paciência de me ouvir por estes poucos minutos.
Reitero meu apelo para que esta Casa tenha como foco os interesses maiores da
população de Minas  Gerais.  Espero que possamos trabalhar  com esse foco,  não
permitindo que outras situações venham nos tirar do propósito, do objetivo, que não é
outro senão trabalhar e servir o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado João Vítor Xavier.
O  deputado João  Vítor  Xavier*  –  Presidente,  agradeço  a  oportunidade  da  fala.

Quero trazer também um debate para o qual convido todos os colegas. Também é um
debate de alto nível, é um debate suprapartidário, é um debate da realidade de nosso
estado e do nosso país. Minha vida toda morei na RMBH, onde nasci e me criei, em
boa parte de minha vida. Depois mudei para Caeté, terra de minha família, e retornei
a Belo Horizonte, onde já resido há quase 12 anos. Há 14 anos, para ser mais exato.

Gostaria de dizer que é surpreendente a desfaçatez do PT em relação à BR-381.
É a BR que mais mata no Brasil, e a presidenta do Brasil, deputado Wander Borges,

teve a coragem, a sem-vergonhice de colocar máquinas para dar início a uma obra
faltando  dois  meses  para  as  eleições.  Cadê  a  obra  da  BR-381?  Os  jornais  já
noticiavam na semana passada que as obras pararam, deputado Wander Borges. O
senhor é da nossa Sabará e é um lutador por essa BR. Já tive a oportunidade de
participar,  ao seu lado, quando sequer eu era deputado, de uma manifestação no
trevo de Caeté, em prol da BR-381.

A presidenta Dilma teve a coragem de colocar a questão eleitoral acima da vida dos
moradores de Minas Gerais, do povo mineiro, de quem vive às margens da BR-381 e
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de quem depende dessa rodovia para viver, chamada, infelizmente, de Rodovia da
Morte. A presidenta Dilma está com suas mãos sujas de sangue, do sangue do povo
mineiro que morre na BR-381, e não adianta ela vir com o papo de que a culpa é
desse ou daquele governo. Tem 12 anos que o PT está aí e não deu conta de fazer a
BR-381. Quantas BRs-381 já foram roubadas do Petrolão?

O deputado Wander  Borges (em aparte)*  – Esse assunto,  deputado João Vítor
Xavier, é extremamente oportuno. No domingo próximo passado me comprometi a
fazer  uma caminhada pela  BR-381.  Saí  de casa no domingo às 6h15min,  fui  até
Monlevade e voltei lentamente por essa rodovia, e o que vi foi uma tristeza. Na minha
frente estava um veículo  Chevrolet,  modelo  Corsa,  e  ele  entrou  debaixo  de  uma
carreta. Eu estava passando na hora. Foi uma das piores cenas que vi em toda minha
vida.

O  que  vemos,  na  realidade,  é  uma  satisfação  momentânea  para  a  sociedade.
Passamos  no  Bairro  Bom  Destino,  passamos  por  Ravena  e  conversamos  com
moradores.  Realmente,  o  que  se  vê  ali  é  uma  coisa  extremamente  triste.  Não
podemos  aceitar  essa  situação.  Há  lugar,  deputado  Arlen  Santiago,  em  que,
infelizmente, a máquina passou e nunca mais voltou. Entre Caeté e à frente, há a
retirada de um material de primeira, que está razoavelmente bom, mas, na realidade,
o que se vê lá é o que se vê numa residência quando se contrata uma empreiteira
para fazer uma obra. No final, só se vê o pedreiro, o servente de pedreiro e o meia-
colher.

O deputado João Vítor Xavier* – Sabe qual é o nome da obra da BR-381, deputado
Wander? Engana-trouxa.  É isso  que a  presidenta  Dilma está  fazendo com Minas
Gerais. Ela está enganando todos nós. Eu, V. Exa., o deputado Nozinho, que está
aqui,  e  o  deputado  Tito  é  que  lutamos  por  João  Monlevade.  A presidenta  Dilma
debocha do povo de Minas Gerais com a obra da BR-381. Ela faz chacota com a
situação.

O deputado Wander  Borges  (em  aparte)*  –  Em 2005,  exatamente  há  10  anos,
morriam  nessa  BR  nossa  querida  Márcia  Pace,  nosso  amigo  Cláudio,  de  São
Geraldo, e nosso companheiro Dr. Carlos Alberto Versieux. De lá para cá passamos a
paralisar essa rodovia todo dia 13, numa manifestação institucional respeitosa, mas
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que demonstra a toda a sociedade mineira e ao País a necessidade de melhorias na
rodovia.

Estivemos  recentemente,  no  Dnit,  nos  Lotes  8-A e  8-B,  na  ligação da  Avenida
Cristiano Machado a Caeté, e sequer há algum tipo de iniciação. Fora isso, estão
querendo montar uma estratégia de pagar por imóvel R$40.000,00, sendo que um
lote na região já está na faixa de R$70.000,00. Um lote sem água, sem luz, sem rede
de  esgoto  e  sem  nenhuma  infraestrutura  está  na  ordem  de  R$35.000,00  a
R$40.000,00. Terão de pagar pelo massame ou pela questão do Minha Casa Minha
Vida, que não ficou muito bem definida na reunião que tivemos com o Dnit.

Infelizmente, teremos de paralisar a BR-381 novamente, voltar com tudo que foi
feito há 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ano. Não podemos continuar vendo as pessoas
morrendo diariamente – e por que não dizer que amanhã poderá ser eu ou V. Exa.?
Espero  que  não,  mas  certamente  algum  sangue  está  sendo  derramado  nessa
rodovia. Muito obrigado, deputado João Vítor.

O deputado João Vítor Xavier* – Agradeço o aparte e reconheço a legitimidade de
V. Exa. nessa luta. Acompanhamos essa causa há muitos anos.

Concederei aparte ao deputado Sargento Rodrigues, mas, antes, quero dizer que
poucas vezes na vida vi um gesto de oportunismo tão barato, tão grosseiro e tão
vergonhoso como o da presidente Dilma com o povo de Minas Gerais no caso da BR-
381. A vaca já está tossindo, já está voando; os juros, que não subiriam, subiram; as
leis trabalhistas, que não seriam modificadas, estão sendo modificadas; o dólar já
deixou o câmbio voltar a flutuar e subiu novamente. Tudo o que ela disse que não
faria já está sendo feito. Poucas vezes vi um escárnio tão grande com o povo de um
estado como a presidente Dilma tem feito com os mineiros. A BR-381 é a síntese da
incompetência  do  governo  do  PT,  da  incompetência  da  presidente,  da  falta  de
capacidade do Dnit ao realizar uma obra. Essa estrada é principalmente o símbolo
máximo do descaso da presidente Dilma com o nosso povo, que continua morrendo.
E ela colocou as máquinas lá um mês antes da eleição. O deputado Tito Torres se
lembra da festa, do foguetório. É como as obras do metrô de Belo Horizonte. A Dilma
anunciou o dinheiro para o metrô 750 vezes. Cada vez que vem a Belo Horizonte, ela
faz esse anúncio, juntamente com o Lula. E o dinheiro nunca chega, e o metrô nunca
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sai,  e  o  belo-horizontino  continua  sem  transporte  público  de  qualidade.  Ela  já
construiu o metrô da Venezuela, está emprestando dinheiro para o metrô da Bolívia,
para o aeroporto de Cuba. Dinheiro para país de ditador africano não falta, mas para
fazer a nossa 381 e o nosso metrô não existe. E sabe por que, deputado Sargento
Rodrigues? Porque ela não respeita o povo de Minas Gerais, porque ela não respeita
a  nossa  terra,  a  nossa  gente,  e  porque  está  achando  que  nos  fará  de  bobos
eternamente.  Nunca vi  desfaçatez e  pouca vergonha tão grandes!  É  como dizer:
“Você me dá um pé de meia e, depois da eleição, dou-lhe outro; dou a parte de cima
da  dentadura  e,  depois  da  eleição,  dou-lhe  a  outra”.  É  como  os  coronéis  de
antigamente faziam e o que ajudou a D. Dilma Rousseff. O pior é que o segundo pé
de meia nem chegou, e pelo jeito não chegará.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Agradeço ao deputado João Vítor
Xavier. (– Manifestação nas galerias.)

O deputado João Vítor Xavier* – Presidente, esta Casa é democrática, não é uma
casa de bagunça. Aceito qualquer manifestação, desde que seja respeitado o meu
direito à fala nesta Casa. Quero que volte o nosso tempo e seja garantido o nosso
direito à fala.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Deputado João Vítor Xavier, se a
pessoa puder nos ouvir, farei questão de responder. Se realmente o senador cometeu
qualquer  crime  de  improbidade  administrativa  com  o  erário  na  construção  do
aeroporto  em  Cláudio,  que  o  Ministério  Público  apure  os  fatos  e  declare  isso
publicamente.

O deputado João Vítor Xavier* – O Ministério Público já arquivou o caso.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  É  diferente  construir  portos,

aeroportos em outro país com dinheiro brasileiro. Pelo menos o aeroporto de Cláudio
está no Estado de Minas Gerais, e não na Bolívia, na Colômbia, no Equador.

O deputado João Vítor Xavier* – Na Venezuela bolivariana.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*–  Talvez  a  cegueira  da  extrema

esquerda consiga fazer isso.
O deputado João Vítor Xavier – Pode ser cabidão de emprego também, deputado.

Existem os profissionais, a turma que ganha para fazer isso.
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O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Sim. É igual à manifestação, em
que os ônibus ficaram lotados, havia sanduíche, dinheiro pago para participação, e
diferente da manifestação do dia 15 de março, em que os cidadãos participaram de
forma livre e democrática.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Cumprimento V. Exa. pela lucidez e
pela firmeza do seu pronunciamento. É exatamente o que aconteceu com a BR-381,
que recentemente matou dois professores. Há 12 anos estamos esperando que o
governo do PT faça alguma coisa. O que fizeram na prática? Colocaram as máquinas
lá às vésperas das eleições. Onde estão as obras? Sumiram. V. Exa. tem razão.

Pergunte a esses que gostam de manifestar-se de forma irada em defesa do PT
onde estão os 10 bilhões roubados à luz do dia da Petrobras.

O deputado João Vítor Xavier* – Estão na folha. Dez bilhões, nada. O processo
aberto ontem nos Estados Unidos fala em US$28.000.000.000,00.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)*  – À medida,  deputado João Vítor
Xavier, que as investigações são aprofundadas, sabemos que o escândalo vai ficando
muito pior.

Há poucos dias aqui, no encaminhamento da votação do orçamento do Estado, por
40 minutos eu disse o quanto esta atual ocupante do Palácio do Planalto, a senhora
presidenta Dilma Rousseff, está equivocada. Ela disse que, para atuar em segurança
pública, precisava mandar uma PEC ao Congresso Nacional. Além de mentirosa, é
incompetente.  Reafirmo  as  palavras  de  V.  Exa.,  pois,  se  tivermos  de  mudar  a
Constituição da República para a União atuar em segurança pública, então temos de
pegar  as  Polícias  Federal  e  Rodoviária  Federal,  fechar  as  portas  e  mandá-las
embora.  Deputado  Arlen  Santiago,  a  fronteira  é  onde  se  combate  crime  de
contrabando,  de  drogas  e  tráfico  de  armas.  Isso  é  competência  da  União,  e
esqueceram de dizer isso à incompetente presidenta da República Dilma Rousseff.
Parabéns a V. Exa.

Esperamos  que  os  que  estão  mamando  nas  tetas  do  governo,  que  os
companheiros tenham a vergonha de fazer a defesa dessa bandeira, a bandeira da
roubalheira, dos abutres que estão saqueando os cofres públicos da União.

O  deputado  João  Vítor  Xavier*  –  Obrigado,  deputado  Sargento  Rodrigues.  A
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presidente da Petrobras e o ex-presidente Gabrielli  foram processados ontem nos
Estados Unidos. Presidente, ontem o governo norte-americano recebeu um processo
contra o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli,  contra a ex-presidente Graça
Foster,  falando em US$28.000.000.000,00 de desvio.  Faríamos todas as estradas
deste Brasil,  deputado Tito Torres, todas. Só com o dinheiro que o PT roubou da
Petrobras, faríamos todas as estradas e o nosso povo não estaria morrendo na BR-
381, mas quem às vezes aplaude uma presidente que coloca as máquinas antes das
eleições e as tira um mês após deve ter algum prazer sinistro em ver as pessoas
morrendo na BR-381.

O deputado Tito Torres (em aparte) – Obrigado pelo aparte, deputado João Vítor.
Liguei hoje pela manhã para o Dnit e não tenho informações boas. Fui informado pelo
Ricardo, engenheiro da instituição, que o contrato do Lote 6, São Gonçalo do Rio
Abaixo  a  João Monlevade,  já  foi  paralisado.  Não há previsão de retorno.  Vemos,
então, infelizmente, o descaso que a presidenta Dilma tem com a BR-381. Deve ser
por ela e o pessoal do Dnit não passarem na estrada. Nós que estamos lá transitando
todas as semanas, vemos o caos que está essa BR. Na última semana, na quinta-
feira, fui a João Monlevade, a apenas 100km de Belo Horizonte, e gastei quatro horas
de viagem. Então, esse é o caos em que está a BR-381. Tenho certeza de que isso
vai continuar, pois a previsão era para 2017, mas já foi prorrogado o prazo para 2019,
e tenho a convicção de que isso vai para 2025, 2030. Meu pai há muito tempo já dizia
que não veria essa estrada duplicada. Estou praticamente acreditando na palavra
dele. Muito obrigado.

O  deputado  João  Vítor  Xavier*  –  Agradeço  ao  deputado  Tito.  Convoco-o  para,
juntos, continuarmos trabalhando por essa causa. V. Exa. é um deputado jovem, com
uma grande história do seu pai, deputado Mauri Torres, ex-presidente desta Casa. Sei
do carinho que tem por João Monlevade e por toda a região e que vai ser muito
importante nessa luta.

É uma luta árdua, deputado Tito. Há 10 anos dedico minha vida à causa da BR-381.
Tenho mais fé e esperança que o deputado Mauri. Espero que um dia eu veja essa
estrada duplicada. Só perdi a esperança de vê-la duplicada no governo Dilma, porque
ela mostra, a cada dia que passa, seu descaso com Minas Gerais, com a mentira



444
____________________________________________________________________________

com que trata nosso estado. Foi como um tapa na cara ver as máquinas chegando à
BR-381 um mês antes da eleição e depois vê-las sendo retiradas um mês após a
eleição. Por mais que isso doa nos pelegos sustentados pelas tetas do PT, essa é a
verdade. Dilma mentiu para Minas Gerais no que diz respeito à BR-381, como mentiu
para o Brasil sobre a taxa de juros, os direitos trabalhistas e tantas outras coisas.
Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Iran Barbosa.
O  deputado  Iran  Barbosa  –  Presidente,  nobres  colegas,  faço  questão  de

cumprimentar  o nobre deputado Arlen Santiago,  que foi  colega do meu pai  nesta
Assembleia  e  tem  uma  das  posturas  mais  responsáveis  dentro  desta  Casa.  O
deputado  Arlen  Santiago  tem  bandeira,  a  luta  pela  saúde.  É  conhecedor  desse
assunto, conhece bem o que faz. Seu comportamento é o que pode ser chamado de
postura responsável dentro do Parlamento. Dói-me ver, por outro lado, que parte da
bancada  de  oposição  trata  o  Parlamento  como um  3º  turno  eleitoral.  Vou  tentar
explicar para todo o mundo que não percebeu até agora: o Aécio perdeu a eleição. O
Pimenta também perdeu a eleição. Não adianta ficar chorando sobre isso. Você pode
querer alguma coisa diferente, mas ele perdeu, gente, não dá. O máximo que dá para
fazer agora é tentar, com quem se elegeu, fazer o melhor trabalho possível, porque
durante esses quatro anos não dá para retroagir.

Acho muito estranho – volto a falar  – as pessoas baterem no peito e pregarem
honestidade em relação à Petrobras, sendo que em Minas Gerais as empresas que
ganharam contrato nos últimos quatro anos foram sempre as mesmas. Ou a Andrade
Gutierrez não fez obra para a Cemig? Não fez obra para a Copasa? Aliás, a Andrade
Gutierrez nem obra fez, ela ganhou a Cemig, ficou dona da Cemig. Hoje, se formos
olhar, todas as empresas da Lava Jato replicaram obras em Minas Gerais nos últimos
12 anos. Daí pergunto para vocês nesse sentido: será que o tal clube era verdade?
Será que o clube dos nove empreiteiros era verdade? Alguém no Brasil é inocente o
suficiente para imaginar que eles combinavam para ganhar a licitação da Petrobras?
Que  eles  não  combinariam  licitação  aqui  em  Minas?  Que  eles  não  combinariam
licitação em São Paulo? Que eles não tomariam de assalto o Brasil inteiro?
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Olhem a Cowan, que durante o governo de Marcio Lacerda na prefeitura ganhou a
licitação juntamente com a empreiteira Delta.

Deputado Arlen Santiago, você sabia que, antes de eles ganharem a licitação, o
consórcio Delta-Cowam sequer tinha CNPJ? O CNPJ desse consórcio só foi emitido
30 dias depois de eles ganharem a licitação. Sabia que as obras da Avenida Pedro I
foram paralisadas duas vezes pelo Tribunal de Contas do Estado, por suspeita de
superfaturamento  na  licitação?  Durante  o  tempo  em  que  a  Delta  fez  parte  do
consórcio na capital, ela tinha 30% do consórcio de Belo Horizonte sem ter um único
funcionário em Minas  Gerais.  A Delta não tinha,  no Estado,  um único funcionário
registrado no Ministério do Trabalho e era dona de 30% das obras da Avenida Pedro
I. E deu no que deu, caiu o viaduto e o outro quase foi junto. É impressionante ver
esse tipo de situação.

O deputado Léo Portela (em aparte) – Nobre deputado Iran Barbosa, agradeço o
aparte, a oportunidade que V. Exa. me concede.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, estou aqui hoje para, na mesma
toada dos que me antecederam, falar sobre a necessidade de um debate em alto
nível. E um debate desse tipo não discute partidos, não discute resultado de eleição,
porque esse resultado é inequívoco, é clamoroso. Minas declarou que queria uma
mudança de governo. E acreditei nesse novo governo, como continuo acreditando;
faço parte desse governo. Mas quero salientar dois fatos que me chamam a atenção,
não  discutindo  partidos,  não  discutindo  resultado  de eleição,  mas  sim  atitude  de
governo. O primeiro deles: o cuidado com as comunidades terapêuticas. É um fato
que só pode ser  um equívoco,  porque, se não o for,  é  sandice do governo.  Três
pessoas  que  agora  fazem  parte  da  Secretaria  de  Saúde  e  que  são  inimigos
declarados das comunidades terapêuticas – a Sra. Míriam Abuid e Marta Elizabeth,
além do Dr.  Verona – entraram na secretaria declarando abertamente,  para quem
quisesse  ouvir,  que  as  comunidades  terapêuticas  são  pequenos  manicômios  dos
padres e dos pastores. Que governo é esse que escuta para governar? Acredito que
o  governador  Fernando  Pimentel,  que  chegou  onde  está,  que  está  ouvindo  e
oferecendo um discurso de participação ampla, no qual acredito, não compactua com
esse posicionamento.  É necessário  que o secretário  Fausto  esteja  atento  a essa
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situação. Pessoas da luta antimanicomial se levantam como inimigos de um grupo
que  só  faz  bem  para  a  sociedade  e  para  o  Estado,  que  são  as  comunidades
terapêuticas. Peço que o governo atente para essa situação.

Da  mesma  forma,  a  Rede  Minas  de  Televisão,  há  algumas  semanas,  vem
veiculando um documentário a favor do aborto, criticando quem é contra ele. Ora,
onde  estamos?  Que  governo  é  esse  que  não  está  escutando  principalmente  a
comunidade  cristã,  os  evangélicos?  A que  ponto  chegou  a  Rede  Minas,  fazendo
apologia ao aborto!

É  preciso  estarmos  atentos  e  discutirmos  juntos  projetos  de  governo.  E  que  o
governo, principalmente, não faça apologia ao aborto e não se levante como inimigo,
como adversário das igrejas, dos grupos cristãos e da ação social cristã. Era o que eu
tinha a dizer, Sr. Presidente.

O deputado Iran Barbosa – Quero agradecer-lhe, deputado Léo Portela.
Queria continuar o que estava falando mais cedo, dentro desse espírito. Somos 77

deputados. Todos aqui estão com o único intuito de fiscalizar o governo, a utilização
do  dinheiro  público.  Convido  o  deputado  João  Leite,  na  posição  em  que  ele  se
encontra, as bancadas do PSDB e da oposição a assinarmos uma CPI para investigar
a atuação das empresas da Lava Jato em Minas Gerais.

Faço questão de que seja pluripartidária a participação, que todos os deputados de
oposição e situação assinem para investigar se a Camargo Corrêa desviava somente
dinheiro da Petrobras, se suas obras no valor de R$1.000.000.000,00 para a Copasa
foram íntegras; se a Andrade Gutierrez desviava dinheiro somente da Petrobras e se
a maneira como se tornou dona de 49% da Cemig foi íntegra. Vamos discutir sobre se
a Odebrecht participou de maneira escusa somente da Petrobras ou se, na Cidade
Administrativa, ela foi absolutamente ligeira.

Isso tem de ser discutido, não adianta tampar o sol com a peneira. A pessoa não
pode falar de corrupção somente no governo federal, porque ela está em todos os
lugares,  desde seu vizinho,  que fura a  fila  do banco,  ao seu pai,  que sonega os
governos  federal,  estadual  e  municipal.  Ela  precisa  ser  combatida  em  todas  as
esferas. Para mim, quando alguém fala em combater a corrupção como se fosse um
trabalho exclusivo do PT – do qual não faço parte, e sim do PMDB –, fico um pouco
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com  a  orelha  em  pé.  Vejo  a  participação  justamente  dos  mesmos  grupos,  das
mesmas empresas, na doação de dinheiro para os mesmos partidos.

O deputado Noraldino Júnior (em aparte)* – Agradeço o aparte, deputado. Gostaria
de  corroborar  com  os  colegas  no  que  diz  respeito  às  discussões  desta  Casa.
Concordo com V. Exa. que temos de investigar qualquer indício de irregularidade,
seja em relação ao partido A, seja em relação ao partido B. Tenho evitado usar a
tribuna até ter o conhecimento total do funcionamento desta Casa, mas corroboro
com  qualquer  tipo  de  investigação  que  tenha  a  finalidade  de  combater  a
irregularidade.  Não  poderia  deixar  de  me  manifestar,  Sr.  Presidente,  diante  da
manifestação do nobre colega deputado Léo Portela. Quero dizer que reitero sua fala
na íntegra, deputado, relacionada aos dois itens. Tenha neste colega um companheiro
de luta nessas duas causas.

Quero solicitar à Secretaria de Saúde um pouco mais de atenção com a cidade de
Juiz de Fora e região. Participamos de uma reunião com a secretária de Saúde e com
a subsecretária Míriam, Sr. Presidente, deputado Iran Barbosa, eu e os deputados
Antônio  Jorge,  Isauro Calais  e Missionário  Márcio  Santiago –  o  nosso nobre Léo
Portela fez referência a ela aqui –, e saímos de lá com a certeza de que um grande
problema da cidade de Juiz  de Fora  teria  solução paliativa.  Conversamos com o
secretário,  e  tudo  estava  resolvido.  Deputado  Antônio  Jorge,  após  essa  reunião,
estava tudo resolvido. Para minha surpresa, para nossa surpresa, para a surpresa de
Juiz de Fora, para a surpresa de toda a Zona da Mata, um dia depois da nossa
conversa, o nosso esforço conjunto tinha ido por água abaixo e a questão relacionada
à saúde, que é de solução complexa, não foi resolvida.

Então gostaria de pedir atenção para esse assunto e manifestar meu apoio para
qualquer fiscalização, em qualquer governo. Reitero as palavras do deputado Léo
Portela. Deputado, tenha em nós um companheiro nessa luta. Muito obrigado.

O deputado Iran Barbosa – Para encerrar, Sr. Presidente, vou pedir um pouquinho
de paciência. Deputado Léo, a sua crítica serve exatamente para ilustrar o que estava
falando. Acho importante, seguindo o exemplo do deputado Léo Portela, mostrar uma
Assembleia Legislativa diferente. Uma Assembleia Legislativa em que a própria base
tem senso crítico e quer trabalhar para melhorar o governo atual. E entendemos que,
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como base, nosso papel é o de melhor amigo, não o de ficar elogiando toda hora,
como acontecia tradicionalmente no Estado. Nosso papel é o de fiscalizar, para este
governo ser o melhor de todos os tempos. É assim que a Assembleia tem sucesso.

Gostaria de parabenizar V. Exa., que, ao entrar na Casa, está inaugurando um novo
tempo, em que a base não fica calada, não é censurada e não se permite ver as
coisas de maneira inábil, sem criticar. Estamos inaugurando na Assembleia um tempo
em que a base do governo critica, em que a base de governo fiscaliza e onde a base
de governo atua, porque entende que o governo será melhor com uma fiscalização
suprapartidária, sem interesses de A ou B, sem interesses de passado ou presente,
mas com interesse único de olhar pelo futuro da população. Parabéns. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O deputado João Leite – Art. 164, Sr. Presidente.
O presidente – A presidência concederá a palavra a V. Exa. em momento oportuno.

Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O deputado Antônio Carlos Arantes* – Cumprimento o presidente, deputado Duarte

Bechir, e os nobres colegas. Como sempre disse que faria uma oposição construtiva,
quero fazer um elogio verdadeiro ao DER. O Dr. José Élcio, como diretor do DER, fez
muita  coisa  e  desenvolveu  o  maior  programa  de  recuperação  e  construção  de
rodovias  na história  do Brasil,  ocorrido em Minas Gerais,  onde foram construídas
mais  de  220 rodovias  e  milhares e  milhares de quilômetros  foram recuperados e
asfaltados  no  projeto  Caminhos  de  Minas.  E  agora,  há  um  grande  programa  a
caminho. Ficávamos apreensivos a respeito de quem seria o novo diretor do DER,
pois deveria ser alguém com perfil sério. Quero confessar – e elogiar – que o Dr.
Célio  Dantas,  indicado  para  diretor  do  DER,  terá  nosso apoio.  Ele  me provou  e
mostrou ser uma pessoa que conhece de estradas e obras, conhece os problemas
das nossas rodovias, além de ser pessoa séria e cristã. Se Deus quiser, ele fará um
grande trabalho. Tenho essa expectativa e espero que o governo Pimentel tenha a
competência que Aécio e Anastasia tiveram de viabilizar os recursos. Afinal, vários
programas estavam em andamento, inclusive com recursos aprovados.

Quero manifestar também, mais uma vez, nosso apoio ao dileto amigo e presidente
deputado Adalclever Lopes, que tem tomado uma posição de valorização desta Casa,
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ouvindo os parlamentares, reunindo os presidentes de comissões, enfim, isso é uma
prova  de  democracia  e  abertura.  Quem  ouve  mais  acerta  mais.  Sempre  me
manifestei,  e  gostaria  de continuar  batendo nessa tecla: com 77 deputados nesta
Casa, precisamos produzir mais. Temos muitos projetos em andamento, porém em
marcha lenta. Não somente projetos meus, que são importantes para a sociedade,
mas  de  dezenas  de  deputados.  Há  belos  projetos  tramitando  na  Casa,  sempre
devagar,  e  no  final  do  mandato  morrem.  Precisamos  resgatar  não  só  os  meus
projetos, mas fazer um pente-fino e pegar os melhores projetos. Poderíamos ter uma
meta de 100, 200 projetos por mês, fazer um mutirão e aprová-los. Tenho certeza de
que a comunidade ganhará mais. No ano passado não aprovamos praticamente nada
nesta Casa, e a sociedade nos cobra porque somos remunerados, ela quer ver o
resultado do nosso trabalho.

Queria também manifestar-me com o deputado Léo Portela, assinando em baixo.
As comunidades terapêuticas – CTs – têm sido tratadas de forma muito pejorativa em
Minas Gerais. A importância dessas comunidades é muito grande. Em São Sebastião
do Paraíso há a Renascer e um hospital psiquiátrico, que fazem um belo trabalho.

Mas estão lá morrendo à míngua. Essa é, na verdade, a nossa preocupação.
Também queria falar mais uma vez sobre a Lei nº 100, uma questão que envolve

mais de 60 mil servidores, que ainda estão nessa indefinição, muitos preocupados,
correndo seriamente o risco de perder o seu cargo, o seu trabalho. Isso nos preocupa
muito e pedimos, mais uma vez, ao governo Pimentel e ao seu secretariado ligado à
área que tome providências urgentes e emergentes e dê solução para esse pessoal.

Antes de conceder aparte ao deputado Arlen Santiago, ainda quero falar da minha
decepção com o orçamento da agricultura, que é muito pequeno, muito minguado.
Parece até que Minas Gerais não tem um pé de café, não planta um pé de milho ou
de soja  e  não tem uma vaca  que  produza  leite.  Gente,  Minas  Gerais  é  o  maior
produtor de leite e de café do Brasil e um grande produtor de milho, soja, suínos e
aves.  Mas  o  orçamento  que  nos  foi  encaminhado  não  retrata  essa  realidade  e
consequente  necessidade.  Não  estou  falando  só  do  Pimentel,  mas  de  governos
passados: o orçamento ficava por volta de R$30.000.000,00; tiraram R$6.000.000,00
e deixaram menos de R$25.000.000,00 para a agricultura. Se a secretaria já estava
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agonizando,  agora vai fechar as portas. E ela ainda foi dividida, fatiada em duas:
criaram a Secretaria da Agricultura Familiar. Ora, a iniciativa, ou melhor, o gesto de
criar é importante, desde que haja orçamento. Sem orçamento, o gesto é para inglês
ver,  é  para  ser  jogado  para  a  plateia.  Com  R$6.000.000,00  de orçamento  nessa
Secretaria  da  Agricultura  Familiar,  para  regularização fundiária,  não dá para fazer
nem  10%  do  necessário.  Então,  se  dizem  que  agora  o  governo  vai  apoiar  a
agricultura familiar e a agricultura de forma geral, o gesto não é concreto, deputado
Wander Borges, porque toda ação tem que ter começo, meio e fim. No caso, o meio
são os recursos, e o fim, os resultados. Ora, o meio já está murcho e, se o meio está
murcho, o fim vai ser muito ruim. Essa é uma preocupação muito grande, e o governo
do Estado precisa resgatar o incentivo e o apoio ao produtor rural, ao homem do
campo.

Para encerrar,  quero dizer que fiquei impressionado com a fala de algumas das
pessoas que me antecederam. O pessoal está muito bravo, sim, com a D. Dilma,
porque ela mentiu, e mentiu com força. Ela disse que não ia aumentar os impostos,
não ia tirar os benefícios do trabalhador, não ia aumentar a energia, nem ia subir os
juros,  nem que  a  vaca tossisse.  Ora,  a  vaca não está  tossindo,  não;  ela  está  é
cuspindo, mesmo, no povo. Aliás, está cuspindo, dando coice e chifrada no povo.
Essa é a realidade. O povo está indignado, e a Petrobras é mais um motivo entre um
punhado. É só esperarmos para ver o que virá na previdência e no BNDS – que logo
estará chegando –, e ver o que já aconteceu na semana passada na Receita Federal
– a fonte que deu início ao caso foi um deputado que acho que se chama Eduardo da
Fonte, que é do PT. Enfim, aí começa o esquema todo a vir à tona. Então, o povo
está indignado; as ruas estão dando o recado, e só não entende quem não quer.

Mas até me admiro que pessoas ainda defendam a presidente Dilma. O próprio
PMDB no âmbito nacional, que está no centro do poder, já está vendo a Dilma como
uma leprosa. Estão caindo fora dela. Não estão querendo ficar perto dela, porque
hoje,  realmente,  ficar  perto  da  D.  Dilma é  se  queimar.  Ela  queima  todo  mundo,
contamina todo mundo, e aqueles que já estão contaminados estão doidos para se
afastar para ver se diminui a contaminação.

Para encerrar minha colocação, quero dizer de forma muito clara que o DER está
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em boas mãos, mas o Brasil está em péssimas mãos, e o povo está dando o seu
recado. Com prazer, concedo aparte ao deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen  Santiago  (em  aparte)*  –  Eu  gostaria  de  dizer  para  todos  os
nossos ouvintes, para todos os telespectadores da TV Assembleia, para todos os
deputados, que tenho certeza de que o debate aqui  está de altíssimo nível.  Sem
sombra  de  dúvida,  a  Casa  está  trabalhando  muito.  Há  pouco,  hoje  mesmo,  a
Comissão de Constituição e Justiça aprovou 30 projetos de uma vez só. Então, não
adianta  querer  tirar  do  Executivo  o  problema  e  trazer  para  cá.  E  a  nossa  fala,
deputado Noraldino Júnior e deputado João Leite,  tem sido importante. O PT, em
nível  nacional,  queria amordaçar  a imprensa,  queria calar  a imprensa. Nós fomos
fazer a reação e o que aconteceu? A presidenta da República, falando a verdade ou
não, ontem, no pronunciamento, falou que a imprensa é intocável – faz-nos lembrar
do  Magri,  falando  que  é  imexível.  Sabem  por  quê?  Porque  a  sociedade  está
resistindo.

Eu gostaria de falar um pouco aqui também a respeito do corte que foi feito no
orçamento  relativamente  ao  meio  ambiente;  e  quero  falar  em nome de  todos  os
profissionais do sistema de meio ambiente. Ontem eu estive reunido com mais de 40
pessoas que estão numa operação padrão já há muito tempo. Eles  saíram daqui
muito satisfeitos, quando conversaram com o secretário do Planejamento, que falou
que todos os problemas seriam resolvidos, que tudo ficaria definido. Acontece que, no
dia  seguinte,  o  mesmo  secretário  disse  tudo  ao  contrário.  É  isso  que  acontece
sempre com os governos do PT: falam uma coisa e fazem outra. Então, estaremos
aqui vigilantes, porque sabemos que o secretário Sávio está lutando por isso. Mas eu
acho  que  vai  acabar  indo  embora,  porque  cortam  13  milhões  do  sistema.  Os
funcionários estão caindo fora, estão indo para a iniciativa privada. A operação padrão
vai virar greve, e nós aqui não pararemos de falar por um minuto. Podem ter certeza,
Reinaldo, Ana Elise, Vinícius, de que nós estaremos aqui defendendo a questão do
meio ambiente.

Eu  gostaria  também  de  falar  que  votamos  aqui  o  orçamento.  Como  disse  o
deputado Vanderlei,  como sempre  muito  bem, houve unanimidade  na  votação.  É
lógico,  é  porque  a  oposição de  hoje  é  responsável.  Não  é  aquela  oposição  que
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queria, no passado, o quanto pior, melhor, que nada votava. De nada era a favor, era
contra tudo. Prometeram o céu, e esse céu não chega.

Então, estamos vendo isso no governo do PT, e eu gostaria de perguntar a algum
deputado do PT –  não estou  vendo nenhum aqui  –  o que tem a  falar  do  déficit
primário do mês de fevereiro, que foi R$7.700.000.000,00. A vaca tossiu e afogou o
povo  do  Brasil,  porque  um  déficit,  em  fevereiro,  de  R$7.700.000.000,00,  de  um
governo que está há dois meses aí,  é porque a irresponsabilidade do passado foi
muito grande. E nós temos de ver agora o governo federal do PT falar para o governo
daqui que vai parar de perseguir os mineiros e vai fazer a BR-381; que vai fazer o
metrô, e que não vai tratar os mineiros fazendo com que a nossa per capita do SUS
seja uma das piores do País. Quer dizer, pode mandar o dinheiro para cá.

A história é que mandaria o dinheiro, deputado Glaycon. O hospital de Lafaiete não
vai  poder  ser  feito.  V.  Exa.  votou  o  orçamento  e  eu  também. Nós  estamos  com
responsabilidade.  O  hospital  de  Nanuque  não  será  feito.  Então,  são
R$7.700.000.000,00. Que dinheiro eles vão transferir para cá?

Eu queria dizer para o pessoal da educação, para o pessoal da Lei nº 100 que
estamos aqui, mas o que o PT está fazendo? Mais ou menos a mesma coisa. Vocês
têm de descobrir,  pessoal da educação, quem são os Joaquins Silvério  dos Reis,
aqueles que falavam que, com o PT ganhando, seria uma maravilha e que hoje estão
contra o PT. Por que não deixam votar aqui a PEC nº 3? Porque eu tenho certeza de
que o bloco independente, que o PMDB vão votar favoravelmente ao pessoal da PEC
nº 3. O que acontece é que o PT, vendo isso, vendo que a maioria dos deputados
aqui está a favor dos coitados que estão sendo humilhados e pisados pelo PT, não
quer deixar a PEC nº 3 ser votada, porque aí ela vem para o Plenário.

Deputado Duarte Bechir, se ela vier ao Plenário, o que acontecerá? Passará aqui
com os votos contrários. De quem? Daqueles que prometiam a educação, do Judas
Iscariotes e do Joaquim Silvério dos Reis.

Agora está fácil de dar o aumento para o pessoal. O Maranhão, que é pobre, deu
13,01%; e o governo de Pernambuco deu os 13,01% do aumento do piso. Acontece
que aqui nós, da oposição, votamos um orçamento, uma emenda com os 13,01%. E
o que  aconteceu?  O PT comandou para  ser  contra.  O  governador  do  Maranhão
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mandou  o  projeto,  mas  o  governo  daqui  não.  Só  que  a  Cemig  deu
R$3.000.000.000,00 de lucro, Noraldino Júnior. Estamos recebendo seu projeto na
Comissão de Saúde para votarmos amanhã, pedindo para pagarem um pouquinho ao
Hospital Santa Helena, que está fechando, e V. Exa. está preocupado. Votamos o
orçamento, mas não querem pagar do mesmo jeito. A Cemig deu R$3.000.000.000,00
de  lucro.  O  governador  e  o  PT  prometeram  que  iam  diminuir  o  ICMS.  O  que
acontece? Diminuíram o  ICMS da  conta  de  luz.  Nós,  da  oposição,  podemos  até
começar uma conversa. Vamos deixar para diminuir  o ICMS, vamos deixar que o
governador  cumpra  o  que  prometeu  só  no  ano  que  vem,  porque  esses
R$3.000.000.000,00  de  lucro  podem  ser  postos  no  caixa  do  Estado  para  dar  o
aumento  aos professores.  Não é  abono de R$160,00,  não é  cortar  o  abono dos
aposentados. É poder chamar 14 mil pessoas porque 20 mil se aposentaram. Por que
não chamam os concursados? São 14 mil. Podem chamar amanhã, dia 1º de abril.
Faça um 1º de abril mais bonito, pessoal do PT! Então, queremos que o dinheiro da
Cemig  seja destinado ao aumento  dos professores e à  concessão de abono aos
aposentados. Pessoal do PT, aposentados são pessoas que trabalharam muito, são
famílias.  Quem está na  ativa precisa dos R$160,00;  quem é aposentado também
precisa, pois tem de comprar remédio.

No orçamento que votamos, o governo do PT retirou R$88.000.000,00 do Ipsemg e
R$100.000.000,00 destinados  à  vacinação das  criancinhas.  Então,  dizer  que este
debate não é qualificado significa calar a boca, deixar fechar a imprensa, não cuidar
das criancinhas e do povo da educação, deixar a BR-381 morrer e o metrô acabar.
Com certeza esse não é o debate qualificado. Não adianta. Não calaremos a nossa
boca e mostraremos o que está errado.

* – 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.
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Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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 829/2015, do deputado
Antônio Carlos Arantes, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
598/2015, e o Requerimento Ordinário nº 830/2015, do deputado Paulo Lamac, em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 256/2015 (Arquivem-se os
projetos.).

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei  nº  256/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  o  Projeto  de  Lei  nº  316/2015,  dos
deputados Paulo Lamac e Doutor  Wilson Batista, passa a tramitar  nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 12. Assim sendo, a presidência, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, encaminha o Projeto de Lei nº 316/2015
às Comissões de Justiça e de Saúde, para parecer.

Votação de Requerimentos
O  presidente  –  Requerimento  Ordinário  nº  831/2015,  do  deputado  Sargento

Rodrigues, em que solicita seja o Projeto de Lei Complementar nº 3/2015 distribuído à
Comissão de Segurança Pública. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento nº 149/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao promotor de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude de
Belo Horizonte pedido de informações sobre o número de crianças filhas de mães
usuárias de substâncias entorpecentes encaminhadas para a adoção nos anos de
2013 e 2014.  A Mesa da Assembleia  opina pela  aprovação do requerimento.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 211/2015, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes pedido de informações
sobre o andamento da fiscalização do sistema BRT-Move na Região Metropolitana de
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Belo Horizonte. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  215/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que
solicita seja encaminhado ao secretário de Estado do 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.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do
requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o
aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* – Obrigado, Sr. Presidente. Lamentavelmente meu partido

foi atacado de maneira rasteira. Tentam fazer algo que não aceitamos. Vejo aqui o
meu líder Dilzon Melo, e digo: abraço de afogado não. Tem um partido afogando aí
que quer me abraçar. Pulo fora, não me abrace não.

A denúncia  contra  o  governo  federal  é  feita  pela  Polícia  Federal.  O  Ministério
Público  Federal  acatou  a  denúncia,  e  o  juiz  federal  mandou  prender  várias
autoridades e empresários. O que o PSDB tem a ver com isso? Há 12 anos o PT está
comandando  a  Petrobras.  O  que  o  PSDB tem  a  ver  com  isso?  Mas  agora  eles
querem trazer o problema deles para mim, para o PSDB? Ora, abraço de afogado
não aceito. Interessante que eles querem realizar uma passeata contra a corrupção.
Não foi o PSDB, foi a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, foi a denúncia do
juiz federal Sérgio Moro, já encaminhada para o Supremo Tribunal Federal.  Minas
Gerais, o PSDB, o governo de Minas não têm nada a ver com isso. Qual é a razão de
o deputado Gil Pereira assinar uma CPI contra Minas Gerais?

É interessante que alguns deputados – e eu os recebo com muito prazer – acham
que isso não é relevante, que não tem de ser discutido. Como não se discute, se me
acusam, se acusam o meu governo, dizem que tem de se fazer uma CPI? Ora, some
R$80.000.000.000,00 da Petrobras, e o BNDES envolvido, e vão investigar Minas
Gerais?  Aí  vem o  deputado aqui  dizer  que  o  meu vizinho  é  corrupto.  Ele  não  é
corrupto. O meu vizinho é um médico anestesista, o meu outro vizinho é médico no
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Hospital  João  XXIII.  Não  tem  corrupção  na  minha  vizinhança.  As  filhas  de  um
desembargador aposentado moram numa casa ao lado de onde eu moro. Agora a
resposta deles é a seguinte: todos são corruptos. Os vizinhos do líder Dilzon Melo
são corruptos também.

Não é possível – não é, gente? Eles querem me abraçar,  mas é um abraço de
afogado. Eles  quebraram o Brasil.  Pergunte ao deputado Antônio Jorge,  converse
com ele, pergunte como é a saúde. A tabela do SUS – o Arlen Santiago sempre
lembra isso aqui – é de quando o salário mínimo era R$100,00. E agora a culpa é
minha, é do meu partido? Eles que estão governando. Deputados novatos, vocês não
acham que é relevante cobrar o emprego de 79 mil pessoas? Amanhã é possível que
essas 79 mil pessoas estejam nas ruas. Isso é briga? É mi-mi-mi,  é  nhem-nhem-
nhem  o  emprego  das  pessoas?  E  245  mil  pessoas  foram  desempregadas  na
construção civil.  Isso é mi-mi-mi? Mi-mi-mi pode ser para mim. Estou aqui dentro,
tenho todos os direitos garantidos, mas e o trabalhador e a trabalhadora que estão
perdendo seu emprego por causa desse governo do PT, que se chama governo dos
trabalhadores, mas é só para os trabalhadores deles, só para a mamata deles?

Isso  para  mim  é  vida.  Isso  aqui  é  muito  importante.  São  pessoas  que  estão
perdendo o trabalho. E trabalho é dignidade; trabalho é importante.

Então não me calarei, continuarei falando e cobrando. Agora vão com os da Lei nº
100 os professores,  os  quilombolas,  os  índios,  os  assentamentos. O PT colocará
todas essas pessoas nas ruas. O ex-partido dos trabalhadores lhes virou as costas.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* – Das Apaes, deputado João Leite.
O deputado João Leite* – Muito bem lembrado. O deputado Antônio Carlos Arantes

está me lembrando aqui dos 2 mil professores das Apaes, que o PT colocará nas
ruas. Não tentem me calar. Não me calarei, ou então dispensarei os votos que tive
para estar na Assembleia. Alguns não gostam; mas as pessoas que votaram em mim
gostam muito, querem que eu fale essas coisas. O PT quebrou o Brasil, o PT quebrou
os estados, o PT quebrou os municípios, desempregou as pessoas, e desempregará
os trabalhadores de Minas. Além, de cortar o abono dos aposentados do Estado.

* – Sem revisão do orador.
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Encerramento
O  presidente  (deputado  Wander  Borges)  –  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 1º de abril,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 1/2015

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nº 1/2015, publicada no Diário do Legislativo de 5/2/2015, o
governador  do  Estado  submeteu  à  apreciação  desta  Assembleia  Legislativa  a
indicação  de  Jorge  Raimundo  Nahas  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, em observância ao que determina
o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado,

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.

O  candidato  respondeu  com  desenvoltura  às  questões  formuladas  pelos
parlamentares, demonstrando conhecimento sobre a instituição para cuja presidência
foi indicado. Além disso, sua extensa bagagem acadêmica e profissional o credencia
inequivocamente para o desempenho das funções inerentes ao cargo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Indicação nº 1/2015, que sugere

o nome de Jorge Raimundo Nahas para a presidência da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais – Fhemig.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Wander Borges, presidente – Doutor Jean Freire, relator – Ricardo Faria.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 224/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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instituir  a  Semana Estadual  de  Educação,  Conscientização  e  Orientação sobre  a
Fissura Lábio-Palatina e dar outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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  224/2015  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Educação,  Conscientização  e  Orientação  sobre  a  Fissura  Lábio-Palatina,  a  ser
realizada anualmente na segunda semana de novembro, com o objetivo de promover
atividades  educativas  de  conscientização  e  orientação  sobre  o  tema,  bem  como
estimular  e  capacitar  os  servidores  públicos  estaduais  nas  ações  de diagnóstico,
notificação, tratamento e reabilitação de pacientes com esse problema.

A fissura lábio-palatina é uma má-formação formação congênita que surge no início
da gestação e tem como principal causa a hereditariedade genética. Seu diagnóstico
e acompanhamento médico devem ser feitos por uma equipe médica multidisciplinar,
envolvendo pediatra, cirurgião plástico, fonoaudiólogo e psicólogo. Os portadores de
fissura lábio-palatina necessitam de um trabalho que seja realizado de forma coerente
e em conjunto por todos os especialistas para que os resultados em longo prazo
sejam satisfatórios.

A correta orientação da sociedade sobre o assunto, escopo do projeto de lei em
tela,  é  fundamental  para  que  os  atingidos  por  essa  má-formação,  principalmente
crianças e adolescentes, se sintam respeitados na sua individualidade e integrados à
comunidade; porém, embora meritória em sua finalidade básica, a proposição possui
várias impropriedades sobre as quais passamos a discorrer.

Inicialmente, a inserção da semana no calendário oficial do Estado, prevista no art.
1º do projeto, é ato administrativo reservado ao Poder Executivo, cujo comando legal
é desnecessário, pois, assim que uma norma cria data relevante para os mineiros,
esta automaticamente passa a constar no calendário da secretaria ou órgão afeta ao
tema.
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Os arts. 3º e 4º da proposição preveem a criação de uma comissão organizadora
dos  eventos  relacionados  com  a  Semana  de  Educação,  Conscientização  e
Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser designada pelo Poder Executivo, e
estabelecem suas competências.

Cabe lembrar que a Constituição do Estado, no inciso III do art. 66, reserva como s
privativa  do  governador  do  Estado  a  organização  da  administração  pública  e  a
estruturação de suas secretarias e órgãos. Em vista disso, não cabe ao parlamentar
determinar ao Poder Executivo como gerir suas atribuições.

Também possui caráter de ingerência nos procedimentos administrativos próprios
do  Executivo  o  art.  5º,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  divulgação  das
atividades realizadas na Semana.

Finalmente, os arts. 6º e 7º dispõem, respectivamente, sobre a permissão para o
Poder  Executivo  realizar  parcerias  com  universidades,  entidades  privadas,
associações e conselhos representativos das categorias profissionais afetas ao tema,
para o desenvolvimento das atividades; e sobre a regulamentação da futura lei  no
prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. Esses dispositivos tratam de
atividades as quais o Poder Executivo tem competência constitucional  de realizar,
conforme determinam os incisos XVI e VII do art. 90 da Carta Mineira.

Ante essas considerações, o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, tem
como objetivo suprimir as impropriedades apontadas.

Cabe ressaltar, ainda, que o estabelecimento de data relevante no âmbito estadual
é matéria inserida na competência do estado federado, prevista no § 1º do art. 25 da
Constituição  da  República,  pois  não  se  encontra  entre  as  reservadas  à  União,
elencadas no art. 22, nem aos municípios, previstas no art. 30.

Ainda, com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da Carta Mineira
não relaciona o assunto em tela como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia
ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do
Tribunal de Contas. Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta
Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 224/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Semana  de  Educação,  Conscientização  e  Orientação  sobre  a  Fissura
Lábio-Palatina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  instituída  a  Semana de Educação,  Conscientização e  Orientação

sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser realizada anualmente na segunda semana de
novembro.

Parágrafo único – São objetivos da Semana a que se refere o caput deste artigo:
I – promover atividades educativas de conscientização e orientação sobre a fissura

lábio-palatina;
II – estimular a capacitação dos servidores da área de saúde do Estado nas ações

de diagnóstico, notificação, tratamento e reabilitação dos pacientes com fissura lábio-
palatina.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Antônio Jorge – Cabo Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 225/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
instituir o dia 25 de março como Dia Estadual do Nascituro.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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 225/2015 tem como finalidade instituir o dia 25 de março como

Dia Estadual do Nascituro, ser humano já concebido e ainda não nascido.
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
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competências entre a União, os estados federados, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando
competência legislativa própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

A delimitação da competência do estado federado está consagrada no § 1º do art.
25 da Carta Federal, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União, art. 22, nem do município, art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa
não constitui assunto de competência privativa da União nem do município e pode ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

É importante esclarecer, por fim, que o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares do Executivo,
do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela
que ora examinamos. É facultada, portanto, a qualquer membro deste Parlamento a
iniciativa da proposição.

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

do Projeto de Lei nº 225/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 226/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  como
finalidade instituir a Semana de Luta contra a Hepatite.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examinar  a  matéria,  preliminarmente,  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 226/2015 tem por escopo instituir a Semana de Luta contra a
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Hepatite, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de maio, ocasião
em  que serão  promovidas  atividades  educativas  de  conscientização  e  orientação
sobre as diversas formas de contágio da hepatite.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos
dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando competência
legislativa própria. À União compete legislar privativamente sobre as matérias em que
predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República;
e, aos municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua seu art. 30,
I.

A delimitação da competência do estado federado está consagrada no § 1º do art.
25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, 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 226/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Antônio Jorge – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 230/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
instituir o Dia Estadual do Atleta Paralímpico.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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 230/2015 de instituir o Dia Estadual do Atleta Paralímpico,

a ser comemorado anualmente em 22 de setembro.
Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que a data escolhida coincide

com a criação do Comitê Paralímpico Internacional – CPI –, em 1989, bem como com
a data em que se comemora o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, o que permitirá a
união  de  esforços  no  sentido  de  valorizar  esses  atletas  e  ampliar  a  prática  de
esportes pelas pessoas com deficiência em todas as modalidades.

No que toca aos aspectos jurídicos, cumpre informar que a República Federativa do
Brasil se caracteriza essencialmente pela repartição de competências entre a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa  e  financeira,  desfrutando  competência  legislativa  própria.  À  União
compete  legislar  privativamente sobre as  matérias  em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e,  aos municípios,
sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, I. Ao estado federado,
segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do município.

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

Ademais,  a  Constituição  Mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias
legislativas 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
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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Em decorrência disso, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta
Casa Legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 230/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Antônio Jorge – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 252/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento do 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 252/2015 pretende instituir a Semana Estadual de Prevenção e

Combate ao Acidente Ferroviário no calendário oficial de eventos do Estado, a ser
realizada anualmente na última semana do mês de abril.

A  proposição  prevê,  em  seu  art.  2º,  que,  durante  a  referida  semana,  as
concessionárias  responsáveis  pelo  transporte  ferroviário  fomentarão  a
conscientização  da  população  sobre  os  acidentes  ferroviários,  podendo  adotar
estratégias como receber visitas da população e de alunos da rede de ensino para
conhecerem sua história,  suas instalações, bem como situações de risco em seus
simuladores; ministrar  palestras em escolas próximas à linha férrea e disponibilizar
funcionários nos pontos de cruzamento sobre a linha férrea, para explicar sobre as
situações de risco.
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Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que os acidentes são um grande
problema a ser enfrentado nos 5.080km de ferrovias que formam a malha mineira.
Assim, a implementação da prevenção é importante para a segurança da população e
dos trabalhadores, bem como para aumentar a eficiência na gestão desse transporte.

O projeto em análise foi examinado 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  à  suas  peculiaridades.  Ao  estado
membro, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre temas que não se enquadram
no campo privativo da União ou do município.

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

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.

Entretanto, é preciso destacar que a Constituição da República, em seu art. 21, XII,
“d”,  estabelece  como  competência  da  União  a  exploração  direta  ou  mediante
autorização, concessão ou permissão, dos serviços de transporte ferroviário; e, em
seu art. 22, XI, reserva a esse ente federativo a elaboração de leis sobre transporte.

Em  decorrência  desses  dispositivos,  cabe  à  União  a  responsabilidade  pelas
concessões das ferrovias brasileiras e a fiscalização dos serviços prestados por meio
do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional dos Transportes Terrestres –
ANTT.  Assim  sendo,  não  pode  o  estado  estabelecer  atribuições  para  as
concessionárias.

Outro ponto que deve ser adequado na matéria diz respeito ao calendário oficial do
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Estado,  pois  ele  não  existe,  cabendo  a  cada  secretaria  estabelecer  as  datas
relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas
que desenvolverá para comemorá-las. Esse procedimento é realizado por meio de
mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da norma
que instituiu a data comemorativa.

Dessa forma, à vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo  nº  1,  que  tem  como  finalidade  corrigir  as  impropriedades  técnicas
apontadas.

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

do Projeto de Lei nº 252/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Prevenção do Acidente Ferroviário.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção do Acidente Ferroviário, a

ser realizada anualmente na última semana do mês de abril.
Art.  2°  –  A Semana  Estadual  de  Prevenção  do  Acidente  Ferroviário  tem  como

objetivo conscientizar a população sobre as peculiaridades do transporte ferroviário,
as possibilidades de acidentes e as formas de evitá-los.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Antônio Jorge – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 260/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.123/2014, institui a Comenda da Liberdade
Chico Rei.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  260/2015  tem  por  escopo  a  instituição  da  Comenda  da

Liberdade Chico Rei, com a finalidade de condecorar pessoas físicas ou jurídicas que
tenham  realizado  trabalhos  e  ações  relevantes  em prol  dos  afrodescendentes  no
Estado.

Em  sua justificação,  o  autor  da  matéria  esclarece que a  proposição é  fruto  do
trabalho  do  professor,  escritor  e  pesquisador  da  cultura  afro-brasileira  Vicente
Oliveira, que, após pesquisa no ordenamento jurídico mineiro, constatou a ausência
de honrarias para a valorização dos negros em nossa sociedade.

A proposição 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.

É importante destacar que a instituição de comenda é matéria que se enquadra na
competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da República,
pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art. 22, ou ao
município, relacionadas no art. 30.

Com relação à competência para a 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.  Assim,  não há impedimento  à  deflagração do processo
legislativo por membro desta Casa.

Entretanto, a matéria contém algumas impropriedades jurídicas, que passamos a
analisar.

Inicialmente,  é  importante  ressaltar  que  a  liberdade  religiosa,  um  dos  mais
importantes direitos individuais  previstos na Constituição da República, decorre do
princípio da laicidade adotado no inciso I de seu art. 19, que impõe a separação entre
instituições governamentais e religiosas. Ao vedar aos entes federativos “estabelecer
cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná-los,  embaraçar-lhes  o  funcionamento  ou
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manter  com eles  ou  seus representantes relações  de dependência ou  aliança”,  o
texto  constitucional  declara  a  separação  entre  Estado  e  religião,  sem  excluir,
evidentemente, a inter-relação de interesse público de autoridades governamentais e
religiosas, na forma da lei. Em decorrência disso, o Estado deve tomar precauções
para que as medidas adotadas pela administração pública estimulem a igualdade de
oportunidades entre as confissões religiosas, evitando dar relevância a alguma delas.

Por tais razões, deve ser suprimida a referência religiosa contida no inciso V do art.
1º  do  projeto,  que  prevê  a  condecoração  por  atividade  relacionada  com  o
desenvolvimento espiritual da humanidade no que se refere à religiosidade africana.

O art. 2º da proposição estabelece que 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, e que passará a fazer parte do
calendário  oficial  do  Estado.  Como  não  há  um  calendário  oficial  de  datas
comemorativas no Estado, torna-se dispensável sua menção. Em Minas Gerais, cada
secretaria  estabelece  as  datas  relacionadas  com  seu  campo  de  atuação  e  as
atividades específicas que desenvolverá para comemorá-las, por meio de mero ato
administrativo.

Já  o  art.  3º  do  projeto  determina  que  as  condecorações  serão  entregues  pelo
governador  do  Estado e  pelo  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de
Minas  Gerais.  Nesse  ponto,  é  preciso  atentar  para  o  inciso  XVII  do  art.  90  da
Constituição  Mineira,  que  estabelece  como  competência  privativa  do  governador
conferir condecoração e distinção honorífica. Assim, cabe somente ao chefe do Poder
Executivo essa atribuição.

Outro ponto a ser  observado é que o texto,  nos arts.  4º,  5º  e 7º,  estabelece a
criação de comitê permanente que administrará a comenda criada,  determina sua
constituição e suas competências e fixa regras para o seu funcionamento. Entretanto,
o art.  66, III,  “e”,  da Constituição do Estado,  reserva para a iniciativa privativa do
governador a criação, a estruturação e a extinção de secretaria  de Estado,  órgão
autônomo e entidade da administração indireta. Assim, não é permitido a membro
desta Casa apresentar proposição que vise criar comitê, indicando sua composição e
suas atribuições, na estrutura do Poder Executivo.
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Por fim, o art. 8º dispõe que o Poder Executivo regulamentará a nova lei no prazo
de  90  dias.  A elaboração  de  regulamentos  para  possibilitar  o  cumprimento  das
determinações legais é competência privativa do governador do Estado, estabelecida
pelo inciso VII do art. 90 da Carta Mineira. Portanto, sua recomendação por norma
legal é também desnecessária.

Para  corrigir  essas  impropriedades,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 260/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comenda da Liberdade Chico Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Comenda da Liberdade Chico Rei.
Art. 2º – A Comenda da Liberdade Chico Rei destina-se a homenagear pessoas

físicas ou jurídicas que tenham realizado trabalhos e ações relevantes em prol dos
afrodescendentes no Estado, por meio de atividades relacionadas com:

I – o combate à discriminação e demais formas de intolerância;
II – a defesa da igualdade e dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;
III – o respeito às diversidades biossomáticas;
IV – a igualdade de condições e oportunidades sociais e de acesso aos serviços

públicos;
V – a inclusão no sistema de educação;
VI – as políticas de ação afirmativa;
VII – a promoção social dos vitimados por atos ou situações discriminatórias;
VIII – a produção literária, artística e cultural de raiz afrodescendente.
Parágrafo único – A Comenda da Liberdade Chico Rei poderá ser conferida  post

mortem, e, nesse caso, a entrega será feita ao cônjuge supérstite, a descendente, a
ascendente ou a irmão, nessa ordem.

Art.  3º – A Comenda da Liberdade Chico Rei será concedida, anualmente, pelo
governador do Estado, no dia 20 de novembro, como parte das comemorações do
Dia da Consciência Negra.
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Parágrafo único – A concessão da comenda em data diferente da estabelecida no
caput deste artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a juízo de seu comitê
organizador.

Art. 4º – A Comenda da Liberdade Chico Rei será administrada por um comitê a ser
designado pelo governador do Estado.

Parágrafo único – O presidente do Conselho Estadual de Participação e Integração
da Comunidade Negra será o presidente de honra do comitê.

Art.  5º  –  Os  agraciados  com  a  Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei  receberão
diploma, na forma do cerimonial estabelecido por seu comitê.

Parágrafo único – O diploma será assinado pelo:
I – governador do Estado;
II – presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
III – presidente de honra do comitê;
IV – presidente do comitê.
Art. 6º – A indicação dos agraciados com a Comenda da Liberdade Chico Rei será

feita por ato do governador do Estado e conterá o nome completo e a qualificação do
indicado, além da atividade que motivou sua indicação.

Parágrafo único – Os dados dos agraciados e suas realizações constarão em livro
especial de registro, em ordem cronológica.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 274/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.556/2013, tem por objetivo instituir a Semana
de Conscientização e Combate à Automedicação.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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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
Trata o Projeto de Lei nº 274/2015 de instituir, no calendário de eventos do Estado,

a  Semana  de  Conscientização  e  Combate  à  Automedicação,  a  ser  realizada
anualmente na quarta semana do mês de junho.

A proposição prevê, em seu art. 2º, que a Semana de Conscientização e Combate à
Automedicação tem como objetivos informar e orientar a população sobre os perigos
da  automedicação;  conscientizar  os  comerciantes  de  medicamentos  acerca  da
relevância de seu papel para a redução de ocorrências ligadas às consequências da
automedicação;  e  divulgar  a  importância  e  a  competência  técnica  do  profissional
farmacêutico no ato da dispensação de medicamentos. No art. 3º, autoriza o Poder
Executivo  a  realizar  palestras  de  esclarecimento  à  população,  propagandas
publicitárias, distribuição de folhetos informativos e explicativos, podendo envolver a
rede pública de ensino e de saúde, as instituições de defesa e proteção dos direitos
do consumidor e as entidades do terceiro setor.

Em sua justificação, o autor do projeto reforça a intenção de alertar a sociedade
para os perigos da automedicação e do uso excessivo de medicamentos, estimulado
pela indústria farmacêutica em detrimento da qualidade de vida da população.

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  às  suas  peculiaridades.  Ao  estado
federado,  o  §  1º  do  art.  25  reserva  a  competência  sobre  temas  que  não  se
enquadram no campo privativo da União nem 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.
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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;  contudo,  a  proposição  em  análise  possui
algumas impropriedades que devem ser corrigidas.

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que  não  há  um  calendário  oficial  de  datas
comemorativas no Estado,  conforme mencionado no projeto de lei.  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 de datas comemorativas do Estado, uma vez que ele inexiste.

Outro  ponto  que  deve  ser  observado  se  refere  à  autorização  dada  ao  Poder
Executivo para realizar atividades relacionadas com a data que se pretende instituir. A
organização e o funcionamento da administração pública cabem, privativamente, ao
governador do Estado, por força do inciso XIV do art. 90 da Constituição Mineira, e o
desrespeito  à  divisão  constitucional  das  funções  estatais  afronta  a  separação  de
poderes prevista no art. 2º da Constituição da República.

Dessa forma, à vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1, que tem como finalidade corrigir as imprecisões técnicas apontadas
e adequar a matéria à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 274/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação.
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.



473
____________________________________________________________________________

Art.  2º – A Semana de Conscientização e Combate à Automedicação tem como
objetivos:

I – orientar a população sobre os perigos da automedicação;
II  –  conscientizar  os  comerciantes  de medicamentos sobre a  relevância  de sua

atuação para a redução da automedicação;
III – valorizar a competência técnica do profissional farmacêutico no fornecimento

de medicamentos.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Antônio Jorge – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 320/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  dos  deputados  Fred  Costa  e  Noraldino  Júnior,  o  projeto  de  lei  em
epígrafe tem por objetivo instituir a Semana Educacional da Posse Responsável de
Animais Domésticos e Educação Continuada.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 12/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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 320/2015 de instituir, no calendário oficial do Estado, a

Semana Educacional  da  Posse Responsável  de  Animais  Domésticos e  Educação
Continuada,  na  segunda  semana  de  março,  quando  serão  realizadas  atividades
educacionais e de esclarecimento sobre a posse responsável de animais domésticos.
Essas ações deverão ser coordenadas pelas Secretarias de Estado de Educação e
de  Meio  Ambiente  e  realizadas,  preferencialmente,  em  escolas  e  espaços
comunitários,  contando  com  o  apoio  e  parcerias  de  entidades  e  empresas.  A
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proposição estabelece, ainda, que essas secretarias deverão promover um programa
de educação continuada de conscientização da população sobre a posse responsável
de animais domésticos.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que o estado está habilitado a
legislar  sobre  a  instituição  de  datas  comemorativas,  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.
É necessário 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.

Ademais, não é compatível com o princípio da separação dos Poderes normas em
que  o  Poder  Legislativo  estabelece  de  modo  unilateral  atribuições  ao  Poder
Executivo, como a fixação dos coordenadores das atividades e os locais onde elas
serão desenvolvidas durante a semana proposta. 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 previsto no art. 2º da Carta Magna.

Por  fim,  a  criação  de  um  Programa  de  Educação  Continuada  caracteriza-se
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também  como  ingerência  do  Legislativo  nas  atividades  do  Executivo,  como
explicitado anteriormente, tornando desnecessária sua referência no projeto de lei.

Dessa forma, à vista dessas considerações, 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 320/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Educacional da Posse Responsável de Animais Domésticos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana Educacional da Posse Responsável de Animais

Domésticos, a ser realizada, anualmente, na segunda semana de março.
Parágrafo  único  –  Durante  a  semana  de  que  trata  o  caput,  serão  realizadas

atividades  educacionais  com  a  finalidade  de  conscientizar  a  população  sobre  os
cuidados necessários com os animais domésticos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Tito Torres – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 333/2015
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  2.518/2011,  visa instituir  o  Dia Estadual  do
Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,  Hospedagem,  Gastronomia,
Entretenimento, Diversão e Lazer.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto  de  Lei  no  333/2015  tem  como  finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  do

Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,  Hospedagem,  Gastronomia,
Entretenimento,  Diversão  e  Lazer,  a  ser  comemorado  anualmente  em  dia  27  de
setembro.

Em sua justificação, o autor da proposição esclarece que a escolha da data se deve
ao fato  de,  no  dia  27  de  setembro,  ser  comemorado  o  Dia  Mundial  do  Turismo,
instituído pela Organização Mundial de Turismo.

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 República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência  legislativa  própria.  À  União compete  legislar  privativamente  sobre  as
matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da
Constituição  da  República;  e,  aos  municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,
conforme preceitua o art. 30, I, da mesma Carta.

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.
25 da referida Constituição, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do município.

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

Ademais,  a  Constituição  Mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias
legislativas 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
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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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 333/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Tito Torres – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 349/2015
Comissão de Constituição e Justiça

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

instituir o Dia da Ética.
Publicada no  Diário  do Legislativo de 13/3/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.
Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  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  349/2015 tem  por  finalidade instituir  o  Dia  da  Ética,  a  ser

comemorado,  anualmente,  em  22  de  setembro,  na  Assembleia  Legislativa,  nas
escolas da rede estadual de ensino e nas repartições públicas estaduais.

Na Constituição da República,  o art.  22 enumera as matérias  sobre as  quais  a
competência de legislar  está reservada privativamente à União;  e o art.  30 indica
aquelas que,  por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas
pelos municípios. Ao estado federado, segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as
competências que não lhes sejam vedadas.

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

Com  referência  à  Constituição  Mineira,  o  art.  66,  que  enumera  as  matérias
legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares do Executivo,
do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela
consubstanciada na proposição sob comento.  Portanto,  a qualquer  membro deste
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Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso em tela.
Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

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

do Projeto de Lei nº 349/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Tito Torres – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 359/2015
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  63/2011,  tem por objetivo instituir  o  Dia da
Comunidade Italiana.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/3/2015 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

Cabe a esta Comissão a análise preliminar da matéria em seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  359/2015  pretende  criar,  no  âmbito  do  Estado,  o  Dia  da

Comunidade Italiana, a ser comemorado anualmente em 2 de junho.
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.

Com referência à atividade legislativa, a Constituição da República, em seu art. 22,
enumera as matérias de competência privativa da União e, em seu art.  30, indica
aquelas que,  por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas
pelos municípios. Ao estado federado, segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as
competências que não lhe sejam vedadas.

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

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da Carta Mineira não
relaciona o assunto em tela como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia ou
dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal
de  Contas.  Portanto,  não  há  óbice  à  sua  apresentação  por  membro  deste
Parlamento.

Em decorrência dessa análise, não há óbice à tramitação da proposição em análise
nesta Casa.

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

do Projeto de Lei nº 359/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Tito Torres – João Alberto – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 387/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.682/2014, visa a declarar de utilidade pública
a Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  387/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Creche  Comunitária  Nossa  Senhora  do  Carmo,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 387/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Tito Torres – Antônio Jorge – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 472/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do  deputado Celinho do Sinttrocel,  a  proposição de lei  em epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº  5.632/2014,  visa declarar de
utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense – Afaf –, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  472/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação  da  Família  Ativa  Fabricianense  –  Afaf  –,  com  sede  no  Município  de
Coronel Fabriciano.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 5º
veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 40 determina que, no caso de sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 472/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator  – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 57/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  dos  deputados  Fred  Costa  e  Noraldino  Júnior,  o  projeto  de  lei  em
epígrafe “dispõe sobre a apresentação de sessões de cinema, de espetáculos de
música, teatro e dança e de palestras literárias nas escolas estaduais do Estado de
Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Cultura.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
A proposição  em  exame  institui  o  projeto  Escola  e  Arte  nas  escolas  públicas

estaduais,  com  o  objetivo  de  apresentar  aos  alunos,  educadores  e  demais
funcionários espetáculos e eventos de natureza cultural e artística.

Os autores justificam que a proposição tem por finalidade abordar a importância da
música, do teatro,  do cinema, da literatura e da dança no contexto escolar,  como
forma de extensão da compreensão do que seja currículo escolar.

É  importante  destacar  que  matéria  idêntica  já  tramitou  na  legislatura  passada
(Projeto de Lei nº 5.491/2014).

Embora seja nobre a intenção dos autores, o projeto, na verdade, estabelece um
programa de  governo com a  previsão  de ações  concretas  para  a  promoção e  a
realização de eventos culturais e artísticos nas escolas públicas do Estado. Nesse
aspecto,  é  importante  considerar  que  a  elaboração  e  a  execução  de  plano  ou
programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo,
detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Situação
completamente  distinta  é  a fixação de diretrizes  ou  parâmetros  para  determinada
política  pública,  caso  em  que  o  Legislativo  poderá  ter  tal  iniciativa,  cabendo  ao
Executivo a implementação ou execução dessa política.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes
da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o
Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções para cada um desses Poderes,
atribuindo-lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada
Poder possui uma função predominante, que o caracteriza como detentor de uma
parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional.
São as chamadas funções típicas e atípicas.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo
predominância de uma sobre a outra.  Ao Poder Executivo, a norma constitucional
atribui  a  função típica  de  administrar,  por  meio  de  atos  de  chefia  de  Estado,  de
governo e de administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do
ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

Ressalte-se  que  a  atividade  legislativa  opera  no  plano  da  abstração  e  da
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generalidade  e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,
prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso iria esvaziar a
atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação
dos Poderes.

Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir
programa  de  governo.  No  entanto,  não  obstante  a  imprecisão  técnica,  visando
preservar a essência da proposição, nos termos do art. 24, inciso IX, da Constituição
da República, apresentamos o Substitutivo nº 1, com a finalidade de inserir diretriz na
Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do
Estado de Minas Gerais, para o incentivo do acesso dos alunos da rede pública a
espetáculos e eventos de música, dança, literatura, teatro e sessões de cinema.

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

do Projeto de Lei nº 57/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta inciso ao art. 71 da 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. 1º – O art. 71 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, fica acrescido do

seguinte inciso IV:
“Art. 71 – (...)
IV – o incentivo ao acesso a espetáculos e eventos de música, dança, literatura,

teatro e sessões de cinema.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Cristiano Silveira –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 85/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  85/2015  pretende
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determinar que nas peças publicitárias de lançamento imobiliário conste o nome do
autor do projeto arquitetônico e urbanístico.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e
de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para  receber  parecer  sobre  sua
juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  nos  termos do disposto  no art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme  se  infere  do  texto  da  proposição,  pretende-se  criar  a  obrigação  de

veiculação  do  nome  do  profissional  de  arquitetura  nas  peças  publicitárias  de
lançamentos  imobiliários,  além  de  estabelecer  a  forma  como  o  eventual
descumprimento da obrigação será fiscalizada pelo órgão responsável.

Segundo  o  autor,  a  proposição  pretende  valorizar  a  arquitetura,  área  do
conhecimento que muito tem colaborado para o desenvolvimento e a construção de
nossa sociedade. No entanto, como se verá, a proposição possui limitações de ordem
legal e constitucional para seu prosseguimento.

O  projeto  objetiva  disciplinar  matéria  relativa  ao  exercício  de  profissão
regulamentada,  além  de  estabelecer  obrigação  para  conselho  profissional,  disso
resultando visível confronto com o Texto Constitucional, bem como com a Lei Federal
nº 5.194, de 1996.

Em seu art.  5º,  inciso XIII,  a Constituição Federal  assegura o livre exercício de
qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  desde  que  atendidas  as  qualificações
profissionais  estabelecidas em lei,  sendo da União a competência legislativa para
estabelecer normas relativas às condições para o exercício de profissões, conforme
dispõe o inciso XVI do art. 22 da referida Carta.

Nota-se no art. 21, XXIV da Constituição Federal, que também cabe à União cuidar
da inspeção do  trabalho,  incluído  aqui  o poder-dever  de  fiscalizar  o  exercício  de
profissões, em especial daquelas que demandam atendimento de condições fixadas
por lei federal.

Assim, compete à União legislar a respeito do exercício de profissões, bem como
fiscalizar o cumprimento da legislação que discipline as condições para o exercício de
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atividades  profissionais,  sendo  possível  concluir  que  ao  legislador  estadual  não
haveria possibilidade de atuação nesse âmbito.

Com efeito, observa-se na proposição ora analisada que a criação pelo legislador
estadual de regra obrigando a veiculação do nome do autor do projeto arquitetônico e
urbanístico  em  peças  publicitárias  ampliaria  indevidamente  o  rol  de  documentos
previstos  no  art.  14 da  mencionada Lei  Federal  nº  5.194,  de  1996,  que regula  o
exercício de profissão por engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos.

Assim dispõe o referido artigo:
“Art. 14 – Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e

atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome
da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita
do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no Ed.
Extra 56.”.

Outro ponto que merece análise, diz respeito à interferência do legislador estadual
em atividades exercidas por autarquias federais, especificamente no que se refere à
criação de atribuição fiscalizatória para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil  –  CAU-BR.  Nesse  aspecto,  colhe-se  da  proposição  em  análise  o  seguinte
dispositivo:

“Art. 2º – O empreendedor responsável pela veiculação da publicidade de que trata
o  art.  1º  que  não  cumprir  o  que  nele  está  disposto  será  notificado  pelo  órgão
responsável  pela  fiscalização para  que  faça  a  devida  retificação  nas  peças
publicitárias em desacordo com esta lei.”. (Grifo nosso)

De  acordo  com  entendimento  consolidado  do  Supremo  Tribunal  Federal¹,  os
conselhos profissionais possuem natureza de autarquia, e no caso, autarquia federal,
sendo este mais um ponto que impede ao legislador estadual a criação de atividade
de fiscalização de tais conselhos.

Além  dos  argumentos  anteriores,  as  atividades  de  fiscalização  de  profissão
regulamentada só podem ser exercidas diretamente pela União, por meio de seus
órgãos,  ou  por  entidade  autárquica  criada  por  lei  de  iniciativa  do  presidente  da
República, nos termos do art. 61, § 1º, III, “e” da Constituição Federal. É relevante
mencionar  que,  muito  embora  o  Texto  Constitucional  diga  respeito  à  criação  de
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ministérios e órgãos, colhe-se do Supremo Tribunal Federal entendimento² de que a
iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo também abrange os projetos de lei
que tenham por objetivo a criação de entidades da administração pública indireta,
como autarquias e fundações públicas e empresas estatais.

Portanto, a criação de norma que tenha o objetivo de obrigar a veiculação do nome
do arquiteto nas peças publicitárias de lançamento de imóveis cujo projeto seja de
sua autoria encontra óbice para seu prosseguimento, porquanto ampliaria o rol de
documentos subscritos por tais profissionais, já fixados em lei federal.

Além  disso,  a  pretensão  veiculada  pelo  projeto  em  exame  configura  notória
interferência do legislador em projeto de inciativa do chefe do Poder Executivo da
União, conforme demonstrado.

Percebe-se,  portanto,  sob  os  prismas  analisados,  que  o  projeto  não  possui
condições de tramitação nesta Casa, a despeito de seu mérito quanto à valorização
dos profissionais de arquitetura.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 85/2015.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator  – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro.
¹ Supremo Tribunal Federal – RE 592811 AgR / RJ – Rio de Janeiro AG.REG. NO

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO.  Julgamento:
21/05/2013. Órgão Julgador: Primeira Turma

² Supremo Tribunal Federal – ADI 1391/SP – São Paulo. Relator: Min. Sepúlveda
Pertence. Julgamento: 09/05/2002. Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 152/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  “assegura  às

pessoas  portadoras  de  albinismo  o  exercício  de  direitos  básicos  nas  áreas  de
educação, saúde e trabalho no Estado”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  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,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em epígrafe assegura às pessoas com albinismo direitos na área de

saúde, educação e trabalho com vistas à sua plena integração social. O albinismo é
um distúrbio de natureza genética que resulta na ausência completa ou parcial de
pigmentação  da  pele,  olhos  e  cabelos.  Associa-se  ao  albinismo  uma  série  de
problemas,  tais  como,  na  visão,  fotossensibilidade  e  astigmatismo  e,  na  pele,
propensão a queimaduras e ao câncer.

Cabe,  inicialmente,  ressaltar  que  a  matéria  sob  análise  tramitou  na  legislatura
passada (Projeto de Lei nº 2.276/2011), ocasião em que esta comissão emitiu parecer
por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,
que  apresentou.  Por  concordarmos  com  os  argumentos  expendidos  naquela
oportunidade, passamos a reproduzi-los a seguir:

“No que se refere aos aspectos constitucionais da proposição, cuja análise é da
competência desta comissão, cabe-nos mencionar o inciso V do art. 23, da Carta da
República, segundo o qual compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação. Por sua vez, o
art. 205 preceitua que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua
qualificação  para  o  trabalho.  Por  sua  vez,  os  arts.  196  e  186  das  Constituições
Federal e Estadual, respectivamente, dispõem que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos.

Adicionalmente, de acordo com o princípio da igualdade, estatuído no art. 5º, caput,
da  Constituição  da  República,  “todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de
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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”. Uma leitura desavisada do antedito dispositivo constitucional pode levar
o leitor a uma interpretação equivocada: a de que a lei não comporta distinções. Na
verdade, tratar os iguais de maneira igual, e os desiguais, desigualmente, é medida
que se impõe em face do próprio princípio da igualdade.

Assim, qualquer distinção feita por lei é válida, desde que o fator distintivo esteja a
serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. O que queremos dizer, com isso, é
que qualquer tratamento especial a um determinado grupo deve ser uma medida que
reduza os elementos que tornam esse grupo desigual na sociedade. Destarte, exigir a
adoção de medidas que eliminem os obstáculos arquitetônicos para os deficientes
físicos reduz a desigualdade e aproxima esse segmento dos demais cidadãos.

Por  outro  lado,  solução  diversa  seria  imposta  se  o  que  se  pretendesse  fosse
assegurar gratuidade do transporte público para os deficientes. Fazer essa distinção
constituiria privilégio ofensivo ao princípio da igualdade, na medida em que não há
nexo entre a cobrança da passagem e a deficiência física. Não faz sentido assegurar
a um deficiente físico que tem renda a gratuidade do transporte público, enquanto
algumas  pessoas,  embora  sem  deficiência  física  alguma,  têm  dificuldade  para
retornar a casa, por falta de recursos financeiros.

Nessa linha de pensamento, poder-se-ia dizer que a condição de albino impõe a
esse grupo social dificuldades que, comumente, não alcançam os demais e, por isso,
merecem tratamento diferenciado do Estado. A fim de aprimorar a proposição bem
como adequá-la à técnica legislativa, sugerimos, ao final, o Substitutivo nº 1”.

Por  oportuno,  cumpre-nos  mencionar  que a  Comissão de Saúde,  ao  analisar  o
Projeto de Lei nº 2.276/2011, opinou por sua aprovação. Entretanto, em virtude da
existência  da  Lei  nº  16.683,  de  10/1/2007,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a
desenvolver  ações  de  acompanhamento  social  nas  escolas,  a  referida  comissão
temática entendeu que seria conveniente acrescentar o tema da proposição nesta lei,
uma vez que existe  semelhança entre  o  objeto  da  citada lei  e  a  proposição  sob
análise.  Assim,  em  atenção  ao  princípio  da  consolidação  das  leis,  sugeriu  uma
emenda substitutiva, a qual acatamos integralmente, por concordamos com ela.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 152/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza o
Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, fica acrescida do seguinte art.

3º-A:
“Art. 3º-A – O Estado implantará serviços e empregará recursos para identificação e

acompanhamento de alunos albinos na rede oficial de ensino, com vistas a assegurar
sua inclusão social,  seu desenvolvimento educacional e o seu encaminhamento à
rede pública de saúde, quando necessário.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Tito Torres – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 284/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do  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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.



490
____________________________________________________________________________

Fundamentação
O projeto  em tela  pretende autorizar  o Poder  Executivo  a  conceder  isenção do

Imposto  de  Circulação  sobre  Mercadorias  e  Serviços  –  ICMS –  na  aquisição  de
veículo pelos integrantes das carreiras que compõem os órgãos relacionados no art.
136 da Constituição do Estado.

Segundo o autor, em sua justificação, a 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,
facilitando o acesso ao carro próprio e lhes resgatando a dignidade.

O ICMS é um imposto instituído pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal em
consonância com o disposto no art. 155, II, da Constituição da República. A matéria
encontra-se disciplinada, no âmbito do Estado, por meio da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, como também por
legislação esparsa.

Compete  a  esta  Casa  Legislativa,  por  força  do  disposto  no  art.  61,  III,  da
Constituição mineira, dispor sobre todas as matérias que dizem respeito ao sistema
tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas.

Em  virtude  das  disposições  constitucionais  que  versam  sobre  o  tema,  deve-se
admitir que, cabendo ao Estado a instituição do tributo, também se deve inserir na
órbita de competência do ente federado a definição das hipóteses em que vier a ser
concedido algum benefício fiscal, entre eles a isenção, como ocorre no caso em tela.

Poder-se-ia  cogitar  da  inviabilidade  da  aprovação  da  proposta  em  face  das
vedações  para  a  concessão  de  benefício  desta  natureza  estabelecidas  na  Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Segundo preceitos constantes na mencionada norma jurídica, mais conhecida como
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  a  concessão  ou  a  ampliação  de  incentivo  ou
benefício de natureza tributária das quais decorra renúncia de receita deverão estar
acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário e atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias, com demonstração de que a medida não afetará as metas
de  resultados  fiscais  ou,  quando  menos,  com  a  adoção  de  mecanismos  de
compensação para a perda de receita.
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Nota-se, entretanto, que a proposta é de cunho autorizativo e a efetiva isenção do
imposto só virá a ser implementada pelo Poder Executivo quando atendidos todos os
pressupostos previstos na mencionada lei complementar.

Ademais, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro da medida deverá ser
analisada oportunamente pela comissão de mérito competente.

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

do Projeto de Lei nº 284/2015.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Cristiano Silveira – Cabo Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 484/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  o  Projeto  de  Lei  nº  484,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.706/2013, altera a Lei nº 17.949, de 22 de
janeiro de 2008, que cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de
Minas Gerais – Fahmemg –, e dá outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame altera a Lei nº 17.949, de 2008, que cria o Fundo de Apoio

Habitacional  aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –, e dá outras
providências, propondo alterar o § 4º do art. 1º, acrescentar os §§ 3º e 4º ao art. 3º,
revogar o § 2º do art. 7º e acrescentar a esse dispositivo o § 5º.

O § 4º do art. 1º da Lei nº 17.949, de 2008, contém a seguinte redação:
“Art. 1º – (...)
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§ 4º – O Fahmemg poderá financiar  a aquisição de imóvel  novo ou usado e a
construção em imóvel próprio.”.

A modificação proposta consiste em restringir as condições para o financiamento de
que trata o mencionado dispositivo, ao exigir que o militar não seja proprietário de
outro imóvel e nem possua outra forma de financiamento.

Quanto  ao  disposto  no  art.  3º,  cujo  caput dá  prioridade  para  a  contratação  de
financiamento com recursos do Fahmemg ao policial e ao bombeiro militar cuja vida
ou a de seus familiares estejam em situação de risco, em razão da natureza de suas
atividades  e  do  local  onde  reside,  o  projeto  de  lei  em  estudo  pretende  priorizar
também o policial e o bombeiro militar com deficiência física, ou que tenha entre seus
familiares de primeiro grau pessoa nessa condição. Para tanto, propõe-se inserir no
texto da lei o conceito de deficiência física para os fins propostos.

Por último, com relação ao art. 7º da proposição, a proposta de revogação do seu §
2º é consequência da nova redação que se pretende dar para o art. 1º, exigindo que o
militar  não seja proprietário  de outro imóvel,  conforme mencionado. Com efeito,  o
citado § 2º trata do beneficiário proprietário de outro imóvel. Já o § 5º que se propõe
acrescentar àquele artigo visa assegurar ao 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 fundo.

O Fahmemg destina-se à concessão de financiamento para assistência à habitação
dos militares do Estado. Inserido na política governamental para viabilizar acesso à
moradia aos servidores públicos estaduais, foi instituído em 2008 com o objetivo de
conceder financiamento para assistência à habitação aos segurados do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM.

A matéria objeto do projeto de lei em questão se insere no domínio de competência
legislativa estadual,  conforme o disposto no inciso I  do art.  24 da Constituição da
República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito
financeiro.

Pelas razões expostas apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de
Lei nº 484/2015.
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Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator  – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro – Cabo Júlio.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2015
Presidência dos Deputados Ulysses Gomes e Duarte Bechir

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos  dos  deputados  João  Vítor  Xavier,  Arlen  Santiago  e  Rogério  Correia;
aprovação  –  Correspondência:  Mensagem  nº  14/2015  (encaminhando  o  Balanço
Geral do Estado relativo ao exercício de 2014), do governador do Estado – Ofício nº
1/2015  (encaminhando a  prestação  de  contas  relativa  ao  exercício  de  2014),  do
presidente  do  Tribunal  de  Contas  –  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nº 6/2015 – Projetos de Lei nºs
841 a 860/2015 – Requerimentos nºs 369 a 376/2015 – Requerimentos Ordinários nºs
832  a  848/2015  –  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Segurança
Pública, de Transporte e de Meio Ambiente e do deputado Alencar da Silveira Jr. –
Questão de Ordem – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Ulysses Gomes,
Paulo Lamac, Douglas Melo e Duarte Bechir  – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações –
Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  832  a  847/2015;
deferimento  –  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  Ordinário  nº  848/2015;
aprovação – Requerimento do deputado Gustavo Valadares; deferimento; discurso do
deputado  João  Leite  –  Requerimento  do  deputado  Rogério  Correia;  deferimento;
discurso do deputado Rogério Correia – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Jorge – Arlen

Santiago – Arlete Magalhães – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do
Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Douglas Melo –
Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fred Costa
–  Geisa  Teixeira  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo  –  Glaycon  Franco  –  Gustavo
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Valadares – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Leite
–  João  Vítor  Xavier  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Mário  Henrique  Caixa  –
Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –  Ricardo  Faria  –  Rogério  Correia  –
Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei Miranda –
Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ulysses Gomes) – 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  Isauro  Calais,  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

João Vítor Xavier.
O deputado João Vítor Xavier – Presidente, gostaria que constasse na ata o que eu

disse ontem. Hoje é dia 1º de abril, é o Dia da Mentira, o dia da presidenta Dilma
Rousseff, que mentiu para os brasileiros. A presidenta que mentiu para os brasileiros
quando disse que não mexeria nos direitos trabalhistas, mas mudou esses direitos. A
presidenta que mentiu quando disse que não faria arrocho econômico com o Brasil,
mas jogou o País na maior crise da última década. A presidenta que mentiu para os
brasileiros  quando  disse  que  não  havia  corrupção  na  Petrobras,  de  onde  agora
sabemos que se desviaram mais de US$20.000.000.000,00. A presidenta que mentiu
para os brasileiros quando deu início a obras na véspera da eleição, mas não deu
continuação a elas. Exemplo claro disso é a BR-381 em Minas Gerais, a conhecida
Rodovia da Morte – um mês antes da eleição, a presidenta enviou tratores e mandou
que se iniciasse a terraplenagem, mas, após as eleições, quando ganhou o voto do
povo  brasileiro,  paralisou  as  obras,  que  até  hoje  não  foram  entregues  ao  povo
brasileiro. Hoje é o Dia da Mentira, dia 1º de abril; é o dia da presidenta do Brasil,
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Dilma Rousseff, que mentiu para ganhar a eleição e deixar o Brasil sendo enganado
por mais quatro anos. Dilma não cumpriu o que prometeu em campanha, mentiu para
o povo brasileiro para ganhar a eleição, enganou o povo brasileiro para ser eleita
presidenta do Brasil. Agora, todos colhemos essa grande lorota, essa grande mentira,
essa grande peça de publicidade que foi a eleição da presidenta Dilma Rousseff. Só
existe uma verdade a respeito do governo Dilma: é que são 39 ministérios oficiais, o
maior número de ministérios da história do Brasil, e um ministério extraoficial, que é o
mais forte de todos: o ministério da propaganda enganosa, que levou a presidenta à
reeleição apresentando ao povo brasileiro uma série de mentiras, que estão caindo
por terra dia após dia.  A vaca já está tossindo, porque no dia 1º de abril,  Dia da
Mentira, podemos dizer que a presidenta mentiu para o povo brasileiro e continua
enganando o cidadão e a cidadã brasileira. Parabéns, Dilma Roussef, porque hoje é o
seu dia: o Dia da Mentira.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago – Como solicitei ontem, gostaria que se retificasse a ata

para que nela conste que a comissão especial presidida pelo PT não quer discutir a
PEC nº 3. O Sind-UTE está cobrando até R$58,00 do pessoal da educação e com
isso está indo contra a PEC nº 3. Então, há um trabalho orquestrado para não deixar
essas  pessoas  cumprirem  o  que  já  fazem  há  muitos  anos:  uma  educação  de
qualidade. São 79 mil pessoas que serão colocadas para fora por esse governo, com
sua incompetência. Já era mesmo no dia 1º de abril que ia sair a pressão dos 79 mil e
de seus parentes, mas os deputados da oposição já conseguiram que o governo
parasse um pouco e buscasse caminhos. Portanto, o que me traz aqui é o pedido de
que isso conste em ata, assim como o tratamento que vem sendo dado ao servidor.
Há um crime em andamento no Estado. Os trabalhadores do Sistema Estadual de
Meio Ambiente estão sendo tungados em seus direitos com a conivência de quem,
pelas  esquinas,  sempre  esbravejou  contra  adversários  acusando-os  de  fazer
exatamente o que o atual governo faz sob o silêncio subserviente de seus aliados. Os
trabalhadores da área de meio ambiente do governo esperam não um favor, mas o
cumprimento  do  que  está  escrito,  do  que  é  norma  jurídica,  do  que  é  direito
reconhecido por agentes do próprio governo, no caso o secretário Sávio Souza Cruz,
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bom  companheiro  e  que  dessa  mesma  tribuna  tantas  vezes  foi  veemente  na
cobrança de direitos dos servidores, mas que não tem tido a oportunidade de fazer
essa negociação, que está com a Seplag. Falo aqui do direito dos trabalhadores de
terem  aumento  em  sua  remuneração  quando  conquistam  promoções  em  suas
carreiras.  Eles  têm  a  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade
Individual e Institucional – Gedama –, que premia a competência e o mérito de quem
tem compromisso com suas atividades profissionais. Pois essa gratificação não vem
sendo paga, verdade se diga, desde o governo anterior, quando começou a luta dos
servidores  da  pasta.  O  reconhecimento  deste  direito,  aliás,  foi  feito  também pelo
antigo secretário Dr. Alceu Torres Marques. Ah! Fossem em outros tempos, teríamos
aqui valentes pretensos defensores de trabalhadores gritando contra tudo e contra
todos. Só que os servidores não vão ficar sem alguém que grite. Não. Há um silêncio
total daqueles que falavam a favor deles. Quando o secretário é promovido, diminui a
Gedama, e eles então não conseguem ter o aumento. Além disso, quando a água do
Paraíba  do  Sul  não  está  em  bom  nível,  o  acordo  de  resultados  faz  com  que  a
funcionária  de  Almenara  não  tenha  direito  de  alimentar-se,  foi  cortado  o  vale-
alimentação.  Há  um  estado  de  calamidade.  E  é  assim,  senhoras  e  senhores
deputados, um crime.  O pagamento da Gedama é um direito,  com fonte certa de
receita.  Os  recursos  para  o  pagamento  deveriam  vir  da  Taxa  de  Controle  e
Monitoramento. É dinheiro carimbado que está sendo desviado.  Desviado mesmo,
pois  este governo vai  utilizar  72,5% desses recursos da taxa para pagamento da
Secretaria  de Fazenda.  Outros  18,28% serão destinados  à Polícia  Militar,  ficando
apenas 9,17% para o pessoal do meio ambiente. Temos de levantar a voz e vamos
levantar a voz, todos os dias, a favor do meio ambiente, que está sendo tungado em
seus direitos. Respeito a seus direitos é o que querem os funcionários. Respeito à lei
é o que exige a democracia. Essa luta dos trabalhadores será nossa luta. Que olhem
para ela os que têm compromisso com a justiça, com o direito e com a democracia.
Do lado de lá, ficam os falsos defensores dos que trabalham pela sociedade. Tenho a
certeza de que, se o Pimentel quiser acertar, deverá entregar a negociação ao Sávio
Souza  Cruz,  em  vez  de  à  Seplag.  A Seplag  virou,  no  governo  passado,  uma
supersecretaria. Parece que o atual secretário está gostando muito disso, de ele ser o
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supersecretário e não deixar quem tem competência resolver o problema. É preciso
ter vontade política para resolver isso porque há mais de 3 mil processos parados e
os funcionários querem resolver. Então eu gostaria de que a ata fosse corrigida e de
que também na ata futura conste isso.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, eu também gostaria de, no dia 1º de

abril, ver acrescentadas algumas questões na ata. A primeira delas é o ódio com que
tucanos  e  tucanoides  tentam  fazer  com  que  o  País  se  sinta  nesse  clima.  É
impressionante como estão com ódio. Aqui em Minas, o ódio é acrescido da derrota,
da  mágoa.  Então,  não  respeitam  mais  presidente  da  República,  não  respeitam
eleição,  pedem  golpe  militar,  impeachment,  ditadura.  É  impressionante.  Vêm  ao
microfone com um ódio doentio. Trabalham na sociedade o clima de ódio. Trabalham
na Assembleia Legislativa o clima de ódio. Isso me tem deixado incomodado. Escrevi
um artigo que se chama Do udenismo ao fascismo. A oposição udenista, tucana, está
caminhando para o fascismo. Já não respeitam o sistema democrático. O que importa
é choramingar a derrota, atacar a democracia e a presidenta, com palavras baixas,
com insultos.  Eu me lembro do  candidato deles  que dizia  “leviana,  leviana”,  com
aquela cara de fascista. E agora aqui, ao microfone: “mentirosa, mentirosa”, também
com cara de fascista. É impressionante. Eu acho que há aí também um conteúdo de
desrespeito à mulher. Às vezes isso, deputado, é intrínseco, às vezes não se sente.
Mas eles não falavam assim com homens. Eles falam com mulheres. Há desrespeito
às mulheres, como há desrespeito aos negros. O machismo na sociedade tem-se
aprofundado com o discurso do ódio, o machismo e o racismo. Outro dia uma criança
negra,  chupando  um  sorvete,  foi  escorraçada  de  uma rua  chique  de  São  Paulo
porque era negra. Acharam que a criança estava vendendo sorvete. O pai teve de ir à
polícia para denunciar racismo. Então, esse ódio que estão instilando na sociedade é
ruim para a democracia. Não é assim que se trata, vir ao microfone e xingar uma
presidenta  de  mentirosa,  esquecendo-se  de  que  mentira,  por  exemplo,  foi  a
efetivação que prometeram de 98 mil  professores.  Querem mentira maior do que
essa? Agora, pegos com o nariz grande, querem culpar os outros pela mentira deles,
a mentira do choque de gestão. Pensam que algum professor ou algum trabalhador
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público acreditarão mesmo em que vocês se tornaram defensores do serviço público
depois  de  12  anos  de  arrocho  e  de  não deixarem uma professora  alimentar-se?
Pensam que esse discurso do ódio vai ser mudado por aqueles que têm uma posição
à direita na sociedade, de menos estado, de menos serviço público, os que defendem
o neoliberalismo? Então,  só ter  um discurso  de  ódio  não resolve  o problema.  As
diferenças são vistas. É claro que atendimento a todas as questões é problema de
tempo, recurso e dinheiro, mas o tratamento é diferenciado. Há de se conversar com
os servidores, apresentar proposta, respeitar e dar o direito a se alimentar. O respeito
é  algo  importante  no  tratamento  que  não  foi  dado  anteriormente.  Peço  ao  povo
mineiro – e é um pedido que devemos fazer ao povo mineiro – que, nesta hora em
que  os  derrotados  não  aceitam  a  derrota,  que  fazem  de  tudo  para  impedir  a
democracia e vão às ruas pedir  impeachment e  golpe militar,  tenha muita calma.
Sabem por que faço isso hoje? Porque ontem foi 31 de março, o Dia do Golpe Militar,
da ditadura militar,  que demorou tantos  anos para terminar  e matou pessoas. Foi
ontem: 31 de março. Na verdade, foi 1º de abril. Não puseram essa data para não
ficar como o dia da mentira do golpe militar. Era com esse tipo de discurso e falso
moralismo que, segundo eles, em nome de Deus e da sociedade e da pátria, iam
expulsar os comunistas. Agora fazem o mesmo discurso para expulsar os petistas e a
presidenta: “Viva a pátria! Viva Deus! Viva a família!”. Assim era o discurso de uma
pequena burguesia enraivecida por uma imprensa mentirosa. Fizeram o formato do
golpe militar. Fico triste quando são deputados, parlamentares que querem criar no
Brasil o mesmo clima que devíamos repudiar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a
ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência
– O deputado Duarte Bechir, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 14/2015*
Belo Horizonte, 27 de março de 2015.
Senhor Presidente,
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer de encaminhar a

V. Exa. o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro
encerrado em 31 de dezembro de 2014.
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O  Balanço  Geral,  acompanhado  dos  demonstrativos  analíticos,  com  os
esclarecimentos  apresentados  na  exposição  da  Superintendência  Central  de
Contadoria Geral – SCCG/SEF, juntamente com o relatório da Controladoria-Geral do
Estado, constituem os elementos necessários à análise e consideração da Execução
Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de 2014, por essa Assembleia
Legislativa.

Cientifico V. Exa. de que uma via do referido Balanço Geral também está sendo
enviada para a presidência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nesta data.

Atenciosamente,
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”
– Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.
* – Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 1/2015*
Belo Horizonte, 30 de março de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, no exercício de 2014, em atendimento ao disposto no § 5°
do art. 76 da Constituição Estadual e ao inciso VIII do art. 4° da Lei Complementar n°
102/08.

Atenciosamente,
Conselheiro Sebastião Helvecio, Presidente.”
– Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.
* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do  Sr.  Antônio  Armando  dos  Anjos,  subsecretário  de  Atendimento  às  Medidas

Socioeducativas, prestando informações relativas ao Requerimento n° 9.198/2014, da
Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  secretário  de  Defesa  Social  (3),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 9.134, 9.198 e 9.238/2014,
da Comissão de Participação Popular.
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Do Sr.  Fausto  Pereira  dos Santos,  secretário  de  Saúde,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 9.161/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Hercules Macedo, chefe de gabinete de Educação, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 9.247/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. João Cruz Reis Filho, secretário de Agricultura (4), prestando informações
relativas aos Requerimentos n°s 9.190, 9.191, 9.195, 9.199, 9.206 e 9.207/2014, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Luciano Flório da Silveira, secretário municipal de Meio Ambiente de Betim,
informando à Casa que a empresa Pema Locações Ltda. solicitou licença ambiental
para atividade de lavras e extrações de rocha para produção de brita, incluindo obras
de infraestrutura no referido município, e que o Codema marcou audiência pública
para analisar  o Estudo de Impacto Ambiental e  o respectivo Relatório  de Impacto
Ambiental referente ao empreendimento, a se realizar em 9/4/2015, em Betim. (– À
Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Mariana de Paula e Souza Renan, chefe de gabinete do IEF, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 9.147/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do Sr. Mário Ângelo Vitório, gerente regional do Trabalho e Emprego em Varginha,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 9.351/2015, da Comissão do
Trabalho.

Do  Sr.  Pier  Senesi  Filho,  secretário  municipal  de  Serviços  Urbanos  de  Belo
Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  142/2015,  da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Tenente Lúcio, deputado federal (3), manifestando apoio aos Requerimentos
nºs 218, 217 e 220/2015 e ao Requerimento de Comissão nº 650/2015, da Comissão
do Trabalho.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2015
Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° – O art. 3° da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° – No início da legislatura, são realizadas, no Palácio da Inconfidência, a

partir  do  dia  1°  de  fevereiro,  reuniões  preparatórias  destinadas  à  posse  dos
Deputados diplomados, à instalação da legislatura e da 1ª sessão legislativa ordinária
e à eleição e à posse dos membros da Mesa da Assembleia para o 1° biênio.”.

Art. 2° – O art. 9° da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  9°  –  A eleição  da  Mesa  da  Assembleia  e  o  preenchimento  de  vaga  nela
verificada  são  feitos  por  votação  nominal,  observadas  as  seguintes  exigências  e
formalidades:

I – registro, individual ou por chapa, até duas horas antes da reunião destinada à
eleição, dos candidatos indicados pelas bancadas ou por blocos parlamentares aos
cargos que lhes tenham sido atribuídos, de acordo com o princípio da representação
proporcional, ou de candidatos avulsos;

II – presença da maioria dos membros da Assembleia Legislativa;
III – composição da Mesa da Assembleia pelo Presidente, com designação de dois

Secretários;
IV – realização da eleição para cada cargo;
V  –  redação,  pelos  Secretários,  e  leitura,  pelo  Presidente,  do  boletim  com  o

resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos cargos;
VI – comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros da Assembleia

Legislativa para a eleição do Presidente e do maior  número de votos para a dos
demais cargos;

VII – realização do segundo escrutínio com os dois candidatos mais votados para
Presidente da  Mesa da Assembleia,  se  não for  atendido o disposto  no  inciso  VI,
decidindo-se a eleição por maioria simples de votos;
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VIII – eleição do candidato mais idoso, em caso de empate;
IX – proclamação, pelo Presidente, dos eleitos;
X – posse dos eleitos.
Parágrafo único – Se o Presidente da reunião for eleito Presidente da Assembleia

Legislativa, o 1º-Vice-Presidente, já investido, dar-lhe-á posse.”.
Art. 3° – Os incisos I e V do art. 14 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 – (...)
I  –  preparatórias,  as  que se destinam à  posse dos Deputados,  à  instalação da

legislatura e da 1ª sessão legislativa ordinária e à eleição e à posse da Mesa da
Assembleia para o 1° biênio;

(...)
V – especiais, as que se destinam à eleição e à posse da Mesa da Assembleia para

o  2°  biênio,  à  exposição  de  assuntos  de  relevante  interesse  público  e  a
comemorações e homenagens,  preferencialmente agendadas para as  segundas e
sextas-feiras úteis, às 20 e às 9 horas, respectivamente;”.

Art. 4° – Os arts. 17 e 18 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 17 – As reuniões são públicas, podendo ser secretas nos casos previstos no §
1° do art. 40.

Art. 18 – A presença dos Deputados será registrada no início da reunião e no seu
transcurso, por meio de painel eletrônico e de relação manuscrita, e a correspondente
relação será autenticada pelo Presidente e pelo 1°-Secretário.

Parágrafo único – Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, será computada
a presença dos Deputados registrada em relação manuscrita.”.

Art. 5° – Os §§ 4º e 5º do art. 19 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o § 6º a seguir, ficando
revogado o § 2° do art. 14:

“Art. 19 – (…)
§ 4º – Ocorrendo a hipótese a que se refere o § 3º, o 1º-Secretário despachará a

correspondência,  dando-lhe  publicidade  no  Diário  do  Legislativo,  e  o  Presidente
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poderá receber proposições, as quais, após publicação, terão sua tramitação iniciada.
§  5º  –  Aplica-se  o  disposto  no  §  4º  às  reuniões  que,  por  sua  natureza,  não

comportem leitura de correspondência nem recebimento de proposições.
§ 6° – As reuniões solenes, as preparatórias e as especiais são realizadas com

qualquer  número  de  Deputados,  exceto  as  destinadas  à  eleição  da  Mesa  da
Assembleia.”.

Art. 6° – O item 1 da alínea “a” do inciso II do art. 22 da Resolução n° 5.176, de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado à mesma alínea o
seguinte item 4 e, ao mesmo inciso, a seguinte alínea “c”, ficando revogado o item 4
da alínea “b” do mesmo inciso:

“Art. 22 – (...)
II – (...)
a) (...)
1) decisões e despachos da Presidência, designações de comissão, comunicações

e atos assemelhados;
(...)
4)  indicações  para  os  cargos  a  que  se  refere  o  inciso  XXIII  do  art.  62  da

Constituição do Estado;
(…)
c) 3ª Fase: pareceres de redação final;”.
Art. 7° – O § 2° do art. 22 e o parágrafo único do art. 25 da Resolução n° 5.176, de

1997, passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao art. 26 o § 3º
a seguir:

“Art. 22 – (...)
§  2°  –  Em  caso  de  falecimento  de  Deputado  ou  alta  autoridade,  o  Presidente

comunicará o fato à Assembleia Legislativa, podendo encerrar ou deixar de realizar a
reunião.

(…)
Art. 25 – (…)
Parágrafo único – Se o prazo a que se refere a alínea "a" do inciso I do art. 22 se

esgotar com a leitura e a aprovação da ata, ou se a reunião for encerrada antes da
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leitura da correspondência, o 1º-Secretário despachará a correspondência e dar-lhe-á
publicidade no Diário do Legislativo, e o Presidente poderá receber proposições por
meio dela encaminhadas, as quais, após publicação, terão sua tramitação iniciada.

Art. 26 – (…)
§ 3º  –  Encerrada a  reunião  antes  do  Grande  Expediente,  o  Presidente  poderá

receber  as  proposições  já  protocoladas,  as  quais,  após  publicação,  terão  sua
tramitação iniciada.”.

Art. 8° – O art. 29 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  29  –  As  decisões  e  os  despachos  da  Presidência,  as  designações  de
comissão, as comunicações e os atos assemelhados serão feitos, preferencialmente,
antes de iniciada a apreciação de proposições.”.

Art. 9° – Os §§ 1° a 8° do art. 40 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 9° que segue:

“Art. 40 – (...)
§ 1° – A convocação de reunião secreta somente será admitida se verificada a

possibilidade de a publicidade dos trabalhos pôr em risco:
I – a segurança da sociedade e do Estado;
II – a inviolabilidade da intimidade, da vida privada,  da honra e da imagem das

pessoas.
§  2°  –  O  Presidente  da  Assembleia  fará  sair  do  Plenário,  das  galerias  e  das

dependências contíguas as pessoas estranhas aos trabalhos.
§ 3° – A presença de servidores considerados indispensáveis aos trabalhos poderá

ser permitida a critério do Presidente da Assembleia.
§  4°  –  Se,  para  a  realização  de  reunião  secreta,  houver  necessidade  de

interromper-se reunião pública, esta será suspensa para as providências previstas no
§ 2°.

§ 5° –  Antes de encerrada a reunião secreta, o Plenário decidirá se a ata e os
demais documentos da reunião serão tornados públicos ou considerados sigilosos.

§ 6° – No caso de os documentos serem considerados sigilosos, o Plenário definirá
os prazos para torná-los públicos, observados os limites estabelecidos na legislação
federal, e o Presidente tornará pública a decisão tomada.
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§ 7° – O Deputado poderá reduzir a termo seu pronunciamento, que será arquivado
com os documentos referentes à reunião.

§ 8° – Os documentos classificados como secretos e produzidos antes da vigência
desta resolução serão tornados acessíveis aos interessados:

I – após vinte anos de sua produção, se sua divulgação puser em risco a segurança
da sociedade e do Estado;

II – após o prazo estabelecido por ocasião de sua classificação como secretos, se
sua divulgação puser em risco a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem de pessoa neles citada.

§  9°  –  O  prazo  previsto  no  inciso  II  do  §  8°  poderá  ser  reduzido  mediante
autorização das pessoas citadas nos documentos classificados como secretos ou de
seus herdeiros.”.

Art. 10 – O art. 42 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 42 – Ocorrendo a hipótese a que se refere o § 6° do art. 40, a ata da reunião
secreta  será  redigida  pelo  2°-Secretário,  apreciada  pelo  Plenário  antes  do
encerramento  da  reunião,  assinada  pelos  membros  da  Mesa  da  Assembleia  e
colocada em invólucro que será lacrado, datado e rubricado pelos dois Secretários.”.

Art. 11 – Fica acrescentado ao art. 46 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte §
2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 46 – (…)
§ 2° – No caso de proposta de emenda à Constituição, os impedimentos de que

trata o § 1° se aplicarão somente ao primeiro signatário.”.
Art. 12 – O art. 47 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 47 – O Deputado é inviolável, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras

ou votos.
§ 1° – O Deputado, desde a expedição do diploma, somente poderá ser submetido

a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
§ 2° – O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em

flagrante de crime inafiançável.
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§ 3° – Na hipótese prevista no § 2° deste artigo, os autos serão remetidos no prazo
de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto nominal da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§  4°  –  Recebida  a  denúncia  contra  Deputado,  por  crime  ocorrido  após  a
diplomação,  o Tribunal  de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa,  que,  por
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto nominal da maioria de seus
membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 5° – O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo
improrrogável de quarenta e cinco dias contados do seu recebimento pela Mesa.

§ 6° – A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
§ 7° – O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou

prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa que a ele confiou ou
dele recebeu informação.

§  8°  –  Aplicam-se  ao  Deputado  as  regras  da  Constituição  da  República  sobre
sistema  eleitoral,  inviolabilidade,  imunidade,  remuneração,  perda  de  mandato,
licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas.”.

Art.  13 – O  caput  do § 1° do art.  53 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 53 – (...)
§ 1° – Nos casos previstos nos incisos I, II e VI do caput, a perda de mandato será

decidida, à vista de provocação da Mesa ou de partido representado na Assembleia
Legislativa, pelo voto nominal da maioria dos Deputados, assegurada ampla defesa e
observado o seguinte procedimento:”.

Art. 14 – O § 1° do art. 54 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, ficando revogado o § 2º do mesmo artigo:

“Art. 54 – (...)
§  1°  –  A licença  será  concedida  pelo  Presidente,  de  ofício  ou  a  requerimento

fundamentado, exceto nas hipóteses de que tratam os incisos I e IV do  caput, nas
quais a decisão caberá à Mesa da Assembleia.”.

Art. 15 – O caput do art. 56 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  56  –  As  imunidades  constitucionais  dos  Deputados  subsistirão  durante  o
estado de sítio, só podendo ser suspensas pelo voto nominal de 2/3 (dois terços) dos
membros da Assembleia Legislativa, restrita a suspensão aos atos que, praticados
fora do recinto da Casa, sejam incompatíveis com a execução da medida.”.

Art. 16 – Os arts. 57 e 58 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  57  –  Por  iniciativa  de  partido  político  com  representação  na  Assembleia
Legislativa, esta poderá decidir pela sustação de ação judicial contra Deputado.

Art. 58 – O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo
improrrogável de quarenta e cinco dias.

§  1°  –  Recebido  o  pedido  de  sustação,  o  ofício  será  numerado,  publicado  e
despachado  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que,  no  prazo  de  vinte  dias,
emitirá parecer preliminar sobre a possibilidade de se deliberar sobre o pedido de
sustação do andamento da ação.

§ 2° – Caso a Comissão de Constituição e Justiça conclua pela possibilidade de
deliberação sobre a sustação do andamento da ação, o processo será encaminhado
à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para parecer, nos termos do inciso V do
art. 4° da Resolução n° 5.207, de 10 de dezembro de 2002.

§  3°  –  De  decisão  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  que  concluir  pela
impossibilidade  de  deliberação  sobre  a  sustação  do  andamento  da  ação  caberá
recurso ao Plenário, nos termos do art. 104 deste regimento.

§ 4° – A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, no prazo de dez dias, emitirá
parecer,  que concluirá pela apresentação de projeto  de  resolução que aprova ou
rejeita o pedido de sustação do andamento da ação.

§ 5° – Esgotado o prazo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sem emissão
de parecer, o Presidente da Assembleia incluirá a matéria na Ordem do Dia e para ela
designará relator, nos termos do § 2° do art. 145 deste regimento.

§ 6° – O projeto de resolução será recebido, publicado, incluído em Ordem do Dia e
apreciado sem parecer.

§ 7° – O projeto de resolução será aprovado se obtiver o voto favorável da maioria
dos membros da Assembleia Legislativa.
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§ 8° – A Mesa da Assembleia comunicará ao tribunal  competente a decisão do
Plenário.

§ 9° – Aplicam-se à tramitação do projeto de resolução a que se refere este artigo,
no que couber,  as disposições relativas à discussão e à votação de projeto de lei
ordinária.”.

Art.  17  –  O Capítulo III  do Título III  da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa a
denominar-se: “Da Sustação do Andamento de Ação Judicial contra Deputado”.

Art. 18 – O parágrafo único do art. 61 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61 – (…)
Parágrafo único – Nos casos previstos neste artigo, a penalidade será aplicada pelo

Plenário, em votação nominal e por maioria simples, assegurada ao infrator ampla
defesa.”.

Art. 19 – O art. 65 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  65  –  O  pagamento  da  remuneração  do  Deputado  corresponderá  a  seu
comparecimento efetivo às reuniões e a sua participação nas votações.”.

Art.  20  – O Capítulo VI  do Título III  da Resolução n° 5.176,  de 1997,  passa a
denominar-se: “Da Remuneração”.

Art. 21 – O art. 76 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  76  –  Tomarão  assento  à  mesa,  durante  as  reuniões,  o  Presidente  da
Assembleia, o 1°-Secretário e o 2°-Secretário.

§ 1° – Na ausência do 1°-Secretário ou do 2°-Secretário, o 3°-Secretário tomará
assento à mesa.

§ 2° – O Presidente da Assembleia convidará Deputados para exercerem a função
de Secretário, na ausência de dois ou mais titulares.”.

Art. 22 – O art. 78 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 78 – Os membros da Mesa da Assembleia não poderão ser indicados Líderes
nem Vice-Líderes de bancada ou bloco parlamentar  nem fazer  parte de comissão
permanente, especial, extraordinária ou de inquérito.”.
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Art. 23 – A alínea “e” do inciso VII do art. 79 da Resolução n° 5.176, de 1997, e a
alínea “a” do inciso VIII do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 79 – (...)
VII – (…)
e) dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego ou função,

plano de carreira e regime jurídico dos servidores da Secretaria da Assembleia;
(...)
VIII – (...)
a) matéria de que tratam os incisos VII e XVII deste artigo;”.
Art. 24 – Ficam acrescentados ao inciso VII do art. 79 da Resolução n° 5.176, de

1997 a seguinte alínea “k” e ao mesmo artigo os seguintes incisos XVII a XIX e §§ 2°
e 3°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1° e ficando revogadas as alíneas
“b” e “c” do inciso VII e a alínea “c” do inciso VIII do mesmo artigo e o inciso XII do art.
233:

“Art. 79 – (…)
VII – (...)
k) aprovar a apresentação de proposta de emenda à Constituição da República,

conforme previsto no inciso III do caput do art. 60 da mesma Constituição;
(...)
XVII – apresentar projeto de lei que vise a:
a) fixar a remuneração do Deputado;
b)  fixar  a  remuneração do Governador,  do  Vice-Governador  e  de  Secretário  de

Estado;
c) fixar a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia, observados os

parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
XVIII  –  apreciar  conclusivamente  requerimento  de  informações  às  autoridades

estaduais,  somente  admitindo  aquele  que  tratar  de  fato  relacionado  com  matéria
legislativa  em  tramitação  ou  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia
Legislativa;

XIX –  realizar,  de  ofício  ou  a requerimento  de  comissão,  consulta pública  para
subsidiar a elaboração de anteprojeto ou a apreciação de proposição, bem como para
colher propostas e sugestões sobre assunto de relevante interesse.
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(...)
§ 2° – O requerimento a que se refere o inciso XVIII do caput poderá ser apreciado

pelo Plenário, na forma do art. 104.
§ 3° – O requerimento a que se refere o inciso XVIII do caput depende de parecer.”.
Art. 25 – Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 79-A:
“Art.  79-A –  A Mesa da Assembleia  poderá  emitir  parecer  quanto  ao  mérito  de

proposição que importar encargo administrativo para a Assembleia Legislativa.”.
Art. 26 – O inciso XXIII do caput do art. 82 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 82 – (…)
XXIII  –  deixar  de  receber  requerimento  de  audiência  de  comissão,  quando  for

impertinente  ou  quando  sobre  a  proposição  já  se  tenham  pronunciado  três
comissões, ressalvado o disposto no art. 204;”.

Art. 27 – O inciso II do art. 83 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 83 – (…)
II – deixar de receber proposição que não atenda às exigências constitucionais ou

regimentais;”.
Art. 28 – O § 1° do art. 84 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 84 – (...)
§ 1º – O Presidente votará quando houver empate nas votações, computando-se a

sua presença, em qualquer caso, para efeito de quórum.”.
Art. 29 – O art. 85 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 85 – Na ausência ou no impedimento do Presidente, os Vice-Presidentes o

substituirão conforme a ordem da numeração do cargo.”.
Art. 30 – O § 2° do art. 94 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 94 – (…)
§ 2° – As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no recinto do Plenário, durante

as reuniões, assessoramento técnico-legislativo de um servidor.”.
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Art. 31 – Os incisos III, V, VI, XIII e XVIII do art. 100 da Resolução n° 5.176, de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os
incisos XX a XXIII e o § 2° a seguir, passando seu parágrafo único a vigorar como §
1°, com a seguinte redação:

“Art. 100 – (…)
III – iniciar o processo legislativo e apresentar emendas;
(...)
V – realizar audiência pública e audiência de convidados, nos termos do art. 125-A;
VI – realizar visita, nos termos do art. 297-A;
(…)
XIII – acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso XII e

exercer a fiscalização dos recursos estaduais neles alocados;
(...)
XVIII – estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou

área  de  atividade,  podendo  promover,  em  seu  âmbito,  conferência,  exposição,
seminário, debate público ou evento congênere;

(…)
XX – acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas no Estado, do Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  –  PMDI  –  e  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental – PPAG – ;

XXI  –  elaborar  o  planejamento  anual  das  atividades  de  acompanhamento  e
avaliação das políticas públicas no Estado, para a realização das audiências públicas
de acompanhamento, previstas no §1º do art. 291;

XXII – divulgar anualmente relatório com informações quantitativas e qualitativas de
suas atividades;

XXIII – elaborar estudos de avaliação de impacto da legislação estadual vigente.
§ 1° – As atribuições contidas nos incisos III, VI, IX, XVI, XVII e XIX do caput não

excluem a iniciativa concorrente de Deputado.
§ 2º – A realização de audiência pública ou de audiência de convidados fora da

sede da Assembleia Legislativa, bem como a realização de visita, fica condicionada à
disponibilidade orçamentária.”.
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Art. 32 – Os incisos IX, XIII e XIV do art. 101 da Resolução n° 5.176, de 1997,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 101 – (…)
IX – de Agropecuária e Agroindústria;
(…)
XIII – de Desenvolvimento Econômico;
XIV – do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social;”.
Art. 33 – A alínea “b” do inciso I, a alínea “c” do inciso III, o caput do inciso IV, as

alíneas “a” e “b” do inciso VII, o caput do inciso IX, o inciso XIII e o caput  do inciso
XIV do art. 102 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 102 – (...)
I – (…)
b) os regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares;
(…)
III – (...)
c) o pedido de sustação do andamento de ação judicial contra Deputado;
(…)
IV – da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte:
(...)
VII – (...)
a) o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI –, o Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG –, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, o
crédito adicional e as contas públicas, destacadamente as apresentadas anualmente
pelo Governador do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado;

b) o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária do Estado;
(…)
IX – da Comissão de Agropecuária e Agroindústria:
(…)
XIII – da Comissão de Desenvolvimento Econômico:
a) a repercussão econômica das proposições;
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b) a política econômica, os planos e os programas estaduais, regionais e setoriais
de desenvolvimento do Estado;

c) as políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico;
d) as políticas industrial, comercial, de serviços e de turismo;
e) o cooperativismo e o associativismo produtivo;
f) a microempresa, a empresa de pequeno porte e o empreendedor individual;
g) a atividade econômica estatal;
h) a inovação e a tecnologia aplicadas ao desenvolvimento econômico;
i) as matérias afetas às relações econômicas internacionais do Estado;
XIV – da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social:”.
Art.  34  –  As alíneas  “a”  e “c”  do  inciso  III  e  o  parágrafo  único  do art.  103 da

Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 103 – (...)
III – (...)
a) providência a órgão público ou entidade pública ou privada;
(…)
c) manifestação de apoio ou congratulações;
(…)
Parágrafo  único  –  Os  requerimentos  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  caput

prescindem de parecer e, caso sejam de autoria da comissão competente para sua
apreciação, serão considerados aprovados conclusivamente pela comissão.”.

Art. 35 – O caput do art. 104 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.  104 – Ao Plenário será devolvido o exame, global ou parcial,  do mérito de
proposição apreciada conclusivamente pelas comissões, se, no prazo de dois dias
contados da publicação da decisão no Diário do Legislativo, houver requerimento de
um décimo dos membros da Assembleia Legislativa.”.

Art. 36 – Fica acrescentado ao caput do art. 110 da Resolução n° 5.176, de 1997, o
seguinte  inciso  IV,  e  fica  o  artigo  acrescido  do  §  2°  que  segue,  passando  seu
parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 110 – (…)
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IV – extraordinárias.
(...)
§ 2° – O prazo de funcionamento das comissões a que se referem os incisos I, II e

IV do caput será contado a partir da data de eleição de seu Presidente e de seu Vice-
Presidente.”.

Art. 37 – O art. 111 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 111 – São comissões especiais as constituídas para emitir parecer sobre:
I – mérito de proposta de emenda à Constituição;
II – veto a proposição de lei;
III – escolha dos titulares dos cargos previstos nos incisos XXI e XXIII do art. 62 da

Constituição do Estado;
IV – pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade;
V – projeto de resolução que aprova a apresentação de proposta de emenda à

Constituição da República,  conforme previsto no inciso III  do  caput do art.  60 da
Constituição da República.

Parágrafo único – As comissões especiais serão constituídas pelo Presidente da
Assembleia, atendido o disposto nos arts. 97 e 98.”.

Art. 38 – Fica acrescentada ao Capítulo III do Título V da Resolução n° 5.176, de
1997, a seguinte Seção IV, constituída pelo art. 115-A:

“TÍTULO V
DAS COMISSÕES

(...)
CAPÍTULO III

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS
(...)

Seção IV
Das Comissões Extraordinárias

Art. 115-A – São comissões extraordinárias as constituídas para:
I – tratar de assunto atinente à defesa de direitos coletivos;
II – proceder a estudo sobre matéria determinada;



517
____________________________________________________________________________

III  –  tratar  de  tema  relacionado  à  competência  de  mais  de  uma  comissão
permanente.

§  1°  –  Atendido  o  disposto  nos  arts.  97  e  98,  a  comissão  extraordinária  será
constituída:

I – a requerimento, aprovado pelo Plenário;
II – de ofício, pela Mesa da Assembleia.
§  2°  –  O  requerimento  ou  a  decisão  da  Mesa  de  constituição  de  comissão

extraordinária indicará o prazo para a conclusão dos trabalhos.
§ 3° – O prazo de funcionamento da comissão extraordinária será de até um ano,

prorrogável uma vez, na forma do § 1°, por igual ou menor período.
§  4°  –  A comissão  extraordinária  será  extinta  automaticamente  ao  término  do

mandato da Mesa da Assembleia durante o qual tiver sido constituída.
§ 5° – A comissão extraordinária apresentará relatório, na forma do art. 114, e suas

conclusões poderão ser revistas pelo Plenário, na forma do art. 104.
§  6°  –  O  primeiro  signatário  do  requerimento  de  constituição  de  comissão

extraordinária fará parte da comissão.
§ 7° – Se o primeiro signatário a que se refere o § 6° for membro da Mesa da

Assembleia, a vaga fica assegurada à representação partidária a que ele pertença.
§ 8° – Poderão funcionar concomitantemente até seis comissões extraordinárias.”.
Art. 39 – O caput do art. 118 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 118 – A comissão se reunirá nos cinco dias seguintes ao da designação de

seus membros, sob a presidência do mais idoso, para eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, escolhidos entre os membros efetivos.”.

Art. 40 – Os incisos I e XI e o parágrafo único do art. 120 da Resolução n° 5.176, de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120 – (…)
I – submeter à comissão as normas complementares de seu funcionamento e fixar

dia e hora das reuniões;
(...)
XI  – determinar  a retirada de matéria de pauta por  deliberação da comissão,  a
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requerimento de membro desta, e nos casos de retirada de tramitação previstos no
inciso VIII do art. 232 e no inciso IV do art. 233;

(…)
Parágrafo único – O Presidente dará ciência das pautas das reuniões aos membros

da comissão e às Lideranças, com antecedência mínima de vinte e quatro horas,
ressalvado o disposto no § 1° do art. 124 e no § 3° do art. 268.”.

Art. 41 – Os arts. 122 e 123 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 122 – As reuniões de comissão são:
I – ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 125;
II – extraordinárias, as que se realizam em horário ou dia diversos dos fixados para

as  ordinárias,  convocadas  pelo  seu  Presidente,  de  ofício  ou  a  requerimento  da
maioria de seus membros;

III – especiais, as que se destinam à eleição do Presidente e do Vice-Presidente ou
à exposição de assuntos de relevante interesse público.

Parágrafo  único  –  Aplicam-se  às  reuniões  de  comissão,  no  que  couber,  as
disposições relativas às reuniões de Plenário.

Art.  123  –  A reunião  de  comissão  é  pública,  podendo  ser  secreta  nos  casos
previstos no § 1° do art. 40.

Parágrafo único – Os documentos de reunião secreta considerados sigilosos, nos
termos  do  §  5°  do  art.  40,  serão  entregues,  em  envelope  lacrado,  à  Mesa  da
Assembleia, pelo Presidente da comissão.”.

Art.  42  –  O art.  124 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art. 124 – A convocação de reunião extraordinária ou de visita de comissão será
publicada no Diário do Legislativo, constando no edital seu objeto, dia, hora e local de
realização.

§ 1° – Se a convocação de reunião extraordinária se fizer durante a reunião, será
comunicada aos membros ausentes, dispensada a publicação de que trata o caput.

§ 2º – Na hipótese prevista no § 1°, só poderá ser incluída matéria nova na Ordem
do Dia se observado o interstício mínimo de seis horas.
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§ 3º – A reunião de comissão realizada fora da sede da Assembleia Legislativa será
convocada, com antecedência mínima de três dias, para data e hora não coincidentes
com as fixadas para as reuniões ordinárias da comissão.

§ 4º – Não haverá 2ª Parte em reunião de comissão realizada fora da sede da
Assembleia Legislativa.”.

Art. 43 – Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 125-A:
“Art. 125-A – O requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados

ou audiência pública indicará a matéria a ser examinada e os expositores a serem
convidados, garantida, tanto quanto possível, a representação das diversas correntes
de opinião existentes.

Parágrafo  único  –  Na  audiência  de  convidados,  os  debates  restringem-se  às
manifestações dos expositores e dos Deputados.”.

Art. 44 – O § 3° do art. 129 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os §§ 4º e 5º que seguem:

“Art. 129 – (…)
§ 3° – Na reunião conjunta, o Presidente terá voto apenas na comissão de que seja

membro.
§ 4° – Havendo empate na votação em uma das comissões, a direção dos trabalhos

será transferida a seu Presidente, que exercerá o voto de qualidade.
§ 5º – Os trabalhos da reunião conjunta de comissões destinada à realização de

audiência pública ou de audiência de convidados serão dirigidos pelo Presidente mais
idoso.”.

Art. 45 – O § 1° do art. 130 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 130 – (…)
§ 1° – O Deputado que fizer parte de duas das comissões reunidas terá presença

computada em dobro e direito a voto em ambas as comissões.
(...)
§ 4° – Cada comissão emitirá seu parecer separadamente.”.
Art. 46 – O caput, o inciso II e os §§ 1° e 2° do art. 131 da Resolução n° 5.176, de

1997, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo o
inciso III e os §§ 3° e 4° que seguem:
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“Art.  131 – Os trabalhos  das  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  de  comissão
obedecem à ordem seguinte:

(…)
II – 2ª Parte – Ordem do Dia:
a) 1ª Fase: discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação

do Plenário;
b)  2ª  Fase:  discussão e  votação de proposição que dispensar  a  apreciação do

Plenário;
c) 3ª Fase: recebimento, discussão e votação de proposição da comissão;
III – 3ª Parte:
a) 1ª Fase: audiência pública ou audiência de convidados;
b) 2ª Fase: recebimento, discussão e votação de requerimentos apresentados em

audiência ocorrida na fase anterior.
§ 1º  – A Ordem do Dia  poderá  ser  alterada,  em cada fase,  por  deliberação da

comissão, a requerimento de qualquer de seus membros que solicite:
I – adiamento de apreciação de proposição.
II – retirada de matéria da pauta;
III – alteração da ordem de apreciação de proposições.
§ 2° – É vedada a apreciação, na 1ª e na 2ª Fases da 2ª Parte da reunião, de

proposição ou de parecer sobre proposição que não constem na pauta previamente
distribuída, ressalvado o disposto no § 3° do art. 268.

§ 3º – A ordem dos trabalhos, na 1ª Fase da 3ª Parte da reunião, atenderá, no que
couber,  ao  disposto  no  art.  159  e  às  normas  estabelecidas  pelo  Presidente  da
comissão.

§ 4° – O Presidente da comissão, de ofício ou a requerimento, poderá destinar a 3ª
Fase da 2ª Parte da reunião para ouvir cidadãos.”.

Art. 47 – Os §§ 1° e 2° do art. 132 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 3° que segue:

“Art. 132 – (...)
§  1°  –  A leitura  da  ata  poderá  ser  dispensada pelo  Presidente,  de  ofício  ou  a

requerimento.
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§ 2° – Havendo requerimento de Deputado solicitando a leitura da ata, a dispensa a
que se refere o § 1° não poderá ser realizada de ofício.

§  3°  –  A ata  conterá  os  dados  essenciais  relativos  à  tramitação de proposição
sujeita à deliberação conclusiva da comissão.”.

Art. 48 – Os incisos I e II do  caput do art. 134 da Resolução n° 5.176, de 1997,
passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso III
que segue:

“Art. 134 – (...)
I – quarenta dias, para emissão de parecer sobre projeto de lei complementar ou

proposta de emenda à Constituição;
II – vinte dias, para emissão de parecer sobre projeto de lei ordinária, projeto de

resolução ou veto;
III  –  dez  dias,  para  emissão  de  parecer  de  redação  final  ou  de  parecer  sobre

emenda, recurso, requerimento, proposta de ação legislativa, indicação, mensagem,
ofício ou instrumento assemelhado.”.

Art. 49 – O § 5° do art. 135 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 6° que segue:

“Art. 135 – (...)
§ 5° – Havendo prorrogação do prazo do relator ou designação de outro, prorrogar-

se-á por dois dias o prazo da comissão.
§ 6° – A comissão poderá utilizar a prorrogação de prazo a que se refere o § 5°

apenas uma vez.”.
Art. 50 – O § 1° do art. 136 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 136 – (…)
§ 1° – A vista será concedida pelo Presidente, por vinte e quatro horas contadas do

término  da  reunião,  sendo  comum  aos  membros  da  comissão,  vedada  sua
renovação.”.

Art. 51 – O § 1° do art. 137 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4° que segue:

“Art. 137 – (...)
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§  1°  –  No  decorrer  da  discussão,  poderão  ser  propostos  emenda  e  voto  em
separado.

(…)
§ 4° – O voto em separado será apresentado por escrito,  na forma prevista no

caput do art. 146.”.
Art.  52  –  O art.  138 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a

seguinte redação:
“Art. 138 – Encerrada a discussão, passar-se-á à votação.
§ 1° – Aprovado o parecer com alterações, será concedido ao relator prazo até a

reunião seguinte para nova redação, que dará forma à matéria aprovada.
§ 2° – Caso o relator  não concorde em elaborar  a nova redação,  o Presidente

designará novo relator para fazê-lo, nos termos do § 1°.
§ 3º  – Será concedido prazo igual  ao previsto no § 1° para retificação da nova

redação.
§ 4° – Rejeitado o parecer, o Presidente designará novo relator, que terá o prazo de

dois dias para a elaboração de novo parecer, cuja conclusão deverá ser contrária à
do parecer rejeitado.".

Art. 53 – O § 2° do art. 145 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 145 – (...)
§  2°  –  Incluída  a  proposição  na Ordem  do  Dia,  sem  parecer,  o  Presidente  da

Assembleia  designar-lhe-á  relator,  que,  no  prazo  de vinte  e  quatro  horas,  emitirá
parecer no Plenário sobre a proposição e emendas, se houver, sendo-lhe facultado
apresentar emendas.”.

Art. 54 – O  caput do § 1° do art. 146 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 146 – (…)
§ 1° – O parecer sobre as escolhas referidas nos incisos XXI e XXIII do art. 62 da

Constituição do Estado constará de:”.
Art.  55  –  O art.  150 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a

seguinte redação:
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“Art.  150  –  Poderá  ser  elaborada  informação  técnica  sobre  proposição,  a
requerimento de comissão, de Presidente de comissão ou de relator.”.

Art. 56 – Fica acrescentado ao art. 156 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte
inciso VIII:

“Art. 156 – (...)
VIII – fazer declaração de voto.”.
Art. 57 – O caput do art. 157 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 157 – O Deputado se inscreverá para:”.
Art. 58 – O inciso V do art. 158 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 158 – (…)
V – a um Deputado de cada representação partidária ou bloco, com preferência

para aquele pertencente à maior representação ou bloco.”.
Art. 59 – O § 2° do art. 162 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 162 – (...)
§ 2° – Não será admitido aparte:
I – às palavras do Presidente;
II – na discussão da ata;
III – no encaminhamento de votação;
IV – na declaração de voto;
V – em explicação pessoal;
VI – no uso da palavra concedida nos termos do art. 164;
VII – a questão de ordem;
VIII – quando o orador declarar que não o concede.”.
Art.  60 – Fica acrescentado ao art.  164 da da Resolução n° 5.176,  de 1997,  o

seguinte § 1°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 2°:
“Art. 164 – (...)
§ 1° – Ao Deputado citado em pronunciamento a palavra somente será concedida, a

critério do Presidente, para defender-se de acusação à própria conduta ou contradizer
o que lhe tenha sido indevidamente atribuído como opinião pessoal.”.
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Art.  61  –  O art.  170 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art.  170  –  Proposição  é  toda  matéria  sujeita  à  apreciação  da  Assembleia
Legislativa.”.

Art.  62 – Ficam acrescentados ao parágrafo único do art.  171 da Resolução n°
5.176, de 1997, os seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 171 – (...)
Parágrafo único – (...)
VII – a indicação para os cargos a que se referem os incisos XXI e XXIII do art. 62

da Constituição do Estado;
VIII – a proposta de ação legislativa.”.
Art.  63  –  O art.  172 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a

seguinte redação:
“Art. 172 – Dispositivo, para efeito deste regimento, é o artigo, o parágrafo, o inciso,

a alínea e o item, observado, com relação ao veto, o disposto no § 1° do art. 222.”.
Art. 64 – O § 2° do art. 173 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:
“Art. 173 – (…)
§ 2° – Verificada, durante a tramitação, identidade ou semelhança, as proposições

posteriores serão anexadas, por determinação do Presidente da Assembleia, de ofício
ou a requerimento, à primeira proposição apresentada, que prevalecerá, salvo nos
casos  de  iniciativa  privativa  e  de  proposição  decorrente  de  proposta  de  ação
legislativa, observado o disposto no § 3° do art. 289.

(...)
§ 6° – Somente será admitido o requerimento a que se refere o inciso XVIII do art.

79 se a informação solicitada for relacionada à competência legislativa do Estado ou
a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.”.

Art. 65 – O § 4º do art. 174 e o art. 180 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 174 – (…)
§ 4º  –  O registro  do  documento  destina-se  a  assinalar  sua precedência  e  não
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caracteriza  recebimento  pelo  Presidente  da  Assembleia  nem  por  Presidente  de
comissão, o qual se dará, desde que atendidos os pressupostos de que trata o art.
173, na fase regimental própria, ressalvado o disposto no § 4° do art. 19, no parágrafo
único do art. 25 e no § 3° do art. 26.

(…)
Art. 180 – A proposição será arquivada no final da legislatura ou quando:
I – for concluída sua tramitação;
II – for considerada inconstitucional, ilegal ou antijurídica;
III – for rejeitada, nos termos do art. 191, ou considerada prejudicada, nos termos

do inciso II do art. 284;
IV – tiver perdido o objeto;
V – for retirada de tramitação pelo autor.
§ 1º – Não será arquivada no final da legislatura:
I – a proposição de autoria de Deputado reeleito para a legislatura seguinte;
II – a proposição de autoria do Governador do Estado, do Tribunal de Justiça, do

Tribunal de Contas ou do Procurador-Geral de Justiça;
III – a proposição de iniciativa popular;
IV – a proposta de ação legislativa e a proposição originada de proposta de ação

legislativa;
V – o veto e a matéria impugnada;
VI  –  o  projeto  relativo  às  contas  do  Governador  do  Estado  ou  do  Tribunal  de

Contas.
§ 2º – Os requerimentos serão arquivados no final da legislatura, ressalvados os

que se enquadrem no inciso IV do § 1°.
§ 3º – Serão arquivadas as proposições a que se referem os incisos I a IV do § 1°

cuja tramitação não for  concluída  até  o final  da  segunda legislatura  subsequente
àquela em que tiverem sido recebidas.

§ 4° – A proposição não arquivada no final da legislatura retomará sua tramitação
na legislatura subsequente no estágio em que se encontrava, observado o disposto
nos §§ 5° e 6°, reiniciando-se a contagem dos prazos.

§ 5° – A proposição que, no final da legislatura, estiver em fase de votação e não for
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arquivada voltará à fase de discussão na legislatura subsequente, no turno em que se
encontrava.

§ 6° – Caso a fase de votação da proposição não arquivada no final da legislatura já
tenha sido iniciada e não tenha sido concluída, inclusive no que se refere a destaques
e emendas, as votações serão consideradas sem efeito.”.

Art. 66 – Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 180-A:
“Art.  180-A  –  A  proposição  arquivada  nos  termos  do  art.  180  poderá  ser

desarquivada a requerimento do autor ou, caso a autoria seja de Deputado que não
esteja no exercício do mandato, a requerimento de qualquer Deputado, mantida a
autoria original.

Parágrafo único – Aplica-se à proposição desarquivada o disposto nos §§ 4° a 6° do
art. 180.”.

Art.  67  –  O art.  182 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art.  182  –  Sem  prejuízo  do  exame preliminar  da  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, as proposições serão distribuídas a, no máximo, três comissões, para exame
quanto ao mérito, com exceção das proposições a que se referem os incisos I e III do
art. 103, cuja distribuição se fará:

I – à Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar, e a somente uma
comissão, para exame quanto ao mérito, no caso das proposições a que se refere o
inciso I do art. 103;

II  –  a  somente  uma  comissão,  para  exame  quanto  ao  mérito,  no  caso  das
proposições a que se refere o inciso III do art. 103.

Parágrafo único – As proposições que importarem encargo administrativo para a
Assembleia Legislativa poderão ser distribuídas à Mesa da Assembleia, para exame
quanto ao mérito.”.

Art. 68 – O caput e o § 3° do art. 185 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o § 4° que
segue:

“Art.  185  –  Quando  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluir  pela
inconstitucionalidade,  pela  ilegalidade ou  pela  antijuridicidade de proposição,  esta
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será arquivada, salvo se, no prazo de cinco dias contados da publicação do parecer
no  Diário  do  Legislativo,  houver  requerimento  de  um  décimo  dos  membros  da
Assembleia Legislativa para que o parecer seja apreciado pelo Plenário.

(…)
§ 3° – Será retirada do texto ou deixará de ser submetida a votação, conforme o

caso, a matéria que, nos termos do § 2°, receber parecer pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade ou pela antijuridicidade, salvo se, no prazo de dois dias contados da
publicação do parecer no  Diário do Legislativo, houver requerimento de um décimo
dos  membros  da  Assembleia  Legislativa  para  que  o  parecer  seja  apreciado  pelo
Plenário.

§ 4° – Se o Plenário aprovar o parecer a que se refere o § 3°, a matéria considerada
inconstitucional,  ilegal  ou  antijurídica  será  retirada  do  texto  ou  deixará  de  ser
submetida a votação, conforme o caso.”.

Art. 69 – O § 2° do art. 186 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 186 – (…)
§ 2° – As atribuições ou as prerrogativas regimentais  conferidas ao autor  serão

exercidas em Plenário,  no caso de proposição de iniciativa coletiva,  pelo primeiro
signatário  ou  por  quem  este  indicar,  salvo  quanto  à  retirada  de  tramitação,  que
somente será admitida se requerida pela totalidade dos subscritores que estiverem no
exercício do mandato.”.

Art.  70 – Ficam acrescentados ao art.  188 da Resolução n° 5.176, de 1997, os
seguintes §§ 5° e 6°:

“Art. 188 – (...)
§ 5° – O projeto de que trata o § 15 do art.  14 da Constituição do Estado será

aprovado se obtiver o voto favorável de três quintos dos membros da Assembleia
Legislativa.

§ 6° – O projeto de que trata o inciso III do art. 161 da Constituição do Estado será
aprovado  se  obtiver  o  voto  favorável  da  maioria  dos  membros  da  Assembleia
Legislativa.”.

Art. 71 – O  caput do art. 192 da Resolução n° 5.176, de 1997, e o inciso III do
parágrafo único do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 192 – O projeto de lei complementar será aprovado se obtiver voto favorável
da maioria dos membros da Assembleia Legislativa, aplicando-se-lhe as normas de
tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto ao prazo para emissão de parecer,
que é o definido no inciso I do art. 134.

Parágrafo único – (...)
III – o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Militares;”.
Art.  72  –  O art.  195 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a

seguinte redação:
“Art. 195 – Aplicam-se ao projeto de resolução as disposições relativas ao projeto

de lei ordinária, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo e nos arts. 195-
A, 195-B, 195-C e 195-D.

Parágrafo único – Tramita em turno único o projeto de resolução que trate de:
I – alienação ou concessão de terras devolutas rurais;
II – concessão das licenças previstas nas alíneas “g” e “h” do inciso VII do art. 79;
III – ratificação de regime especial de tributação ou de convênio estabelecido no

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz;
IV – apresentação de proposta de emenda à Constituição da República.”.
Art. 73 – Ficam acrescentados à Resolução n° 5.176, de 1997, os seguintes arts.

195-A a 195-D:
“Art. 195-A – A mensagem do Governador do Estado que encaminhe à Assembleia

Legislativa processos referentes a alienação ou concessão de terras devolutas rurais
será recebida, publicada e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para
parecer.

§  1°  –  O  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluirá  pela
apresentação de projeto de resolução, que aprovará a alienação ou a concessão.

§ 2° – Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e distribuído à
Comissão de Agropecuária e Agroindústria para parecer.

Art. 195-B – A mensagem do Governador do Estado que trate da concessão das
licenças  previstas  nas  alíneas  “g”  e  “h”  do  inciso  VII  do  art.  79  será  recebida,
publicada e encaminhada à Mesa da Assembleia para parecer.

§ 1° – O parecer da Mesa da Assembleia concluirá pela apresentação de projeto de
resolução, que ratificará ou rejeitará, no todo ou em parte, a licença.
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§ 2° – Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado, incluído na
Ordem do Dia e apreciado sem parecer.

Art.  195-C – A mensagem do Governador do Estado que trate de ratificação de
regime especial de tributação ou de convênio estabelecido no âmbito do Confaz será
recebida,  publicada  e  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para
parecer.

§  1°  –  O  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluirá  pela
apresentação de projeto de resolução, que ratificará ou rejeitará, no todo ou em parte,
o regime especial de tributação ou o convênio.

§ 2° – Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e distribuído à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer.

§ 3º – Na hipótese de rejeição do projeto de resolução pelo Plenário, no todo ou em
parte, dar-se-á ciência do fato ao Governador do Estado.

Art. 195-D – O projeto de resolução que aprove a apresentação de proposta de
emenda à Constituição da República, conforme previsto no inciso III do caput do art.
60  da  Constituição  da  República,  será  distribuído  à  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, para parecer preliminar, e à comissão especial a que se refere o inciso V do
art. 111 deste regimento.

Parágrafo único – É vedada a apresentação de emenda à proposta de emenda à
Constituição  da  República  a  ser  apresentada  pelas  Assembleias  Legislativas
estaduais, constante no anexo do projeto de resolução.”.

Art. 74 – O inciso I do caput do art. 201 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso II que segue,
passando seus incisos II e III a vigorar como incisos III e IV:

“Art. 201 – (...)
I – após o exame preliminar pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta,

quanto ao mérito, será analisada por comissão especial;
II – o prazo para emissão de parecer é o previsto no inciso I do art. 134;”.
Art. 75 – O caput do art. 204 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 204 – Os projetos de que trata esta subseção serão publicados e distribuídos à
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  para,  no prazo de sessenta
dias, receberem parecer.”.

Art.  76  –  O art.  205 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art.  205  –  O  Governador  do  Estado  poderá  apresentar  emenda  ao  projeto,
enquanto não encerrada, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
discussão do parecer.

Parágrafo único – A emenda será encaminhada à comissão, que emitirá parecer no
prazo de cinco dias, salvo se lhe restar prazo superior.”.

Art. 77 – O § 1° do art. 208 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 2° que segue, passando seu § 2°
a vigorar como § 3°, com a seguinte redação:

“Art. 208 – (...)
§ 1° – Se a Assembleia Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias

sobre o projeto, será ele incluído em Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação
quanto aos demais assuntos, para:

I  – discussão e votação em turno único, no caso de projeto de turno único que
esteja em fase de discussão e de projeto que esteja em 1° turno;

II – discussão e votação em 2° turno, no caso de projeto que esteja em fase de
discussão em 2° turno;

III – votação em turno único, no caso de projeto de turno único que esteja em fase
de votação;

III – votação em 2° turno, no caso de projeto que esteja em fase de votação em 2°
turno.

§  2°  –  Nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  III  e  IV  do  §  1°,  será  dado
prosseguimento às votações já iniciadas.

§  3°  –  Contar-se-á o  prazo  estabelecido  no  § 1°  a  partir  do  recebimento,  pela
Assembleia Legislativa, do projeto com solicitação de urgência ou, caso a solicitação
seja feita após a remessa do projeto, a partir da leitura em Plenário da mensagem
que tiver encaminhado a solicitação.”.

Art.  78  –  O art.  209 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:
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“Art.  209 – O disposto no art.  208 não se aplica a proposição que dependa de
quórum especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente
a código nem aos projetos de que trata o art. 204.”.

Art. 79 – Os arts. 216 e 217 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 216 – Recebido o processo de prestação de contas do Governador do Estado,
o Presidente da Assembleia, independentemente de leitura no Expediente, mandará
publicar o balanço geral das contas e os documentos que o instruírem.

Art. 217 – Recebidos e publicados, o processo e o parecer prévio do Tribunal de
Contas sobre as contas a que se refere o art. 216 ficarão sobre a mesa por dez dias,
para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas.”.

Art. 80 – O § 1° do art. 218 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 218 – (...)
§  1°  –  Publicado  o  projeto,  abrir-se-á,  na  comissão,  prazo  de  dez  dias  para

apresentação de emendas, que serão numeradas e publicadas.”.
Art. 81 – Os §§ 1° e 2° do art. 222 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 222 – (…)
§ 1° – O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de

alínea ou de item.
§ 2° – Dentro de trinta dias contados da data do recebimento da comunicação do

veto, a Assembleia Legislativa sobre ele decidirá, em votação nominal e em turno
único, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros.”.

Art. 82 – O inciso III do art. 226 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 226 – (…)
III – de comissão;”.
Art.  83  –  O art.  229 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a

seguinte redação, ficando revogado o art. 230 da mesma resolução:
“Art. 229 – Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se a:
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I  –  despacho do Presidente da Assembleia ou  de  Presidente de  comissão,  nos
termos do art. 232;

II – deliberação do Plenário ou de comissão, nos termos do art. 233.”.
Art. 84 – Fica acrescentado ao art. 231 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

§ 2°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1°:
“Art. 231 – (…)
§ 2° – A emenda a requerimento prescinde de parecer.”.
Art. 85 – A Subseção III da Seção IX do Título VII da Resolução n° 5.176, de 1997,

passa a denominar-se: “Dos Requerimentos Sujeitos a Deliberação”.
Art. 86 – Os incisos VII, XIV e XXI do art. 233 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 233 – (…)
VII – votação de parecer ou requerimento pelo processo nominal;
(...)
XIV – constituição de comissão extraordinária;
(…)
XXI  –  prorrogação  de  prazo  de  funcionamento  de  comissão  parlamentar  de

inquérito e de comissão extraordinária;”.
Art.  87  –  O art.  234 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a

seguinte redação:
“Art. 234 – Depende de parecer o requerimento a que se refere o inciso XIII do art.

233.”.
Art. 88 – A Seção X do Capítulo I do Título VII da Resolução n° 5.176, de 1997,

passa  a  denominar-se:  “Da  Escolha  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  pela
Assembleia Legislativa”.

Art.  89  –  O art.  240 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art.  240  –  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do
Estado, para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar n° 102, de 18 de
janeiro de 2008.”.

Art.  90  –  O art.  252 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:
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“Art.  252 – As deliberações no Plenário serão tomadas por  voto aberto e,  salvo
disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente a maioria dos
membros da Assembleia Legislativa.”.

Art. 91 – Fica acrescentado ao art. 254 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte
parágrafo único:

“Art. 254 – (...)
Parágrafo único – A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação ou em momento posterior da mesma fase da Ordem do
Dia, a critério do Presidente da Assembleia.”.

Art.  92  –  O art.  255 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art. 255 – O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo
nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.

Art. 93 – Os arts. 258 a 260 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação, e fica acrescentado à resolução o seguinte art. 260-A:

“Art. 258 – São dois os processos de votação:
I – nominal;
II – simbólico.
Art.  259  –  Adotar-se-á  o  processo  nominal  em  todas  as  votações,  salvo  na

apreciação de parecer ou requerimento, em que será adotado o processo simbólico.
Parágrafo único – Poderá ser adotado o processo nominal na votação de parecer

ou requerimento, mediante aprovação de requerimento apresentado até o anúncio da
fase de votação da proposição.

Art. 260 – Na votação nominal, os Deputados manifestarão sua posição favorável
ou contrária à aprovação da matéria ou votarão em branco, registrando "sim", "não"
ou "em branco", pelo sistema eletrônico de votos.

§ 1º – Concluída a votação, o Presidente da Assembleia comunicará o resultado.
§ 2º – Imediatamente após a votação, será encaminhado à Mesa da Assembleia,

para que conste na ata dos trabalhos, o relatório correspondente, que conterá os
seguintes registros:

I – a data e a hora em que se processou a votação;
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II – a matéria objeto da votação;
III – o resultado da votação;
IV – o nome dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor,

contra ou em branco.
Art.  260-A –  Na  votação  simbólica,  o  Presidente  da  Assembleia  solicitará  aos

Deputados  que  ocupem  os  respectivos  lugares  no  Plenário  e  convidará  a  que
permaneçam assentados os que estiverem a favor da matéria.

Parágrafo único – Não sendo requerida, de imediato, a verificação de votação, o
resultado proclamado se tornará definitivo.”.

Art. 93 – Fica acrescentado ao art. 268 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte
§ 3°:

“Art. 268 – (…)
§ 3° – O parecer de redação final poderá ser apreciado independentemente de a

proposição constar em pauta previamente distribuída ou publicada.”.
Art. 94 – O § 3° do art. 272, o inciso II do art. 273 e o art. 274 da Resolução n°

5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 272 – (...)
§ 3° – O disposto no  caput não se aplica a proposição que dependa de  quórum

especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código
nem aos projetos de que trata o art. 204.

Art. 273 – (...)
II – redução à metade dos prazos para emissão de parecer,  discussão, vista de

parecer, diligência e encaminhamento de votação.
Art.  274 –  A discussão de proposição em regime de urgência não ultrapassará

quatro reuniões contadas da data de sua inclusão na Ordem do Dia, observado o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 244.”.

Art. 95 – Fica acrescentado ao art. 277 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte
parágrafo único:

“Art. 277 – (…)
Parágrafo  único  –  Entre  as  matérias  em  fase  de  votação,  dar-se-á  preferência

àquelas em prosseguimento de votação.”.
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Art. 96 – Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 278-A:
“Art. 278-A – Atendidos os critérios previstos nos arts. 275 a 278 para a ordenação

das  matérias  em  fase  de  discussão  e  de  votação,  a  preferência  obedecerá,
sucessivamente, ao seguinte:

I – a proposição em turno único preferirá à proposição em 2° turno, e esta preferirá
à proposição em 1° turno;

II – a proposição com numeração inferior preferirá à proposição com numeração
superior.”.

Art. 97 – O inciso IV do caput do art. 279 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 279 – (…)
IV  –  a  emenda  de  comissão,  quando  incorporada  a  parecer,  preferirá  à  de

Deputado.”.
Art. 98 – O  caput e os §§ 1° e 2° do art. 282 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação, e fica o artigo acrescentado do § 3° que
segue:

“Art. 282 – O destaque para votação em separado de dispositivo ou emenda será
requerido até o anúncio da votação da proposição principal.

§ 1° – Cada bancada ou bloco parlamentar, por intermédio de seu Líder, poderá
requerer destaques até o limite de um décimo do número de artigos da proposição e
de um décimo do número de emendas, assegurando-se o mínimo de um destaque
por bancada ou bloco parlamentar.

§ 2° – Os destaques, para votação em separado, de partes de artigo integrarão o
limite previsto no § 1°, relativamente ao número de artigos da proposição.

§ 3° – Em reunião de comissão, a iniciativa do destaque cabe a qualquer de seus
membros, observados os limites previstos nos §§ 1° e 2°.”.

Art. 99 – Os incisos I, II, III, IV, VI e VII do caput do art. 284 da Resolução n° 5.176,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 284 – (…)
I  –  a  discussão  ou a  votação de proposição com objetivo  idêntico ao de outra

aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa, observado o disposto no § 3° do
art. 186;
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II  –  a  discussão  ou  a  votação  de  proposição  semelhante  a  outra  considerada
inconstitucional;

III – a discussão ou a votação de proposição anexada a outra proposição, quando
esta for aprovada ou rejeitada;

IV  –  a  proposição  e  as  emendas  incompatíveis  com  substitutivo  aprovado  no
mesmo turno;

(...)
VI – a emenda ou a subemenda em sentido contrário ao de outra aprovada no

mesmo turno;
VII  – a emenda ou parte de proposição incompatível com matéria aprovada em

votação destacada no mesmo turno.”.
Art.  100 – O Capítulo I  do Título VIII  da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

denominar-se:  “Do  Projeto  de  Lei  de  Iniciativa  Popular  e  da  Proposta  de  Ação
Legislativa”.

Art.  101 – O art.  291 da Resolução n° 5.176,  de 1997,  passa a vigorar  com a
seguinte redação:

“Art. 291 – As comissões poderão realizar audiência pública com cidadãos, órgãos
e entidades públicas ou civis, para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como
para tratar de assunto de interesse público relevante atinente a sua área de atuação,
a  requerimento  de  qualquer  Deputado,  assegurada  a  participação  do  público  no
debate.

§ 1º – No exercício da atribuição prevista no inciso XX do art. 100, serão realizadas
audiências públicas das comissões permanentes para acompanhar a execução das
políticas públicas no Estado.

§  2º  –  O  relator  designado  pelo  Presidente  da  comissão  apresentará  relatório
circunstanciado  anual,  contendo  as  conclusões  e  a  compilação  do  resultado  das
audiências  públicas  de  acompanhamento  previstas  no  §  1º  deste  artigo,  que,
aprovado pela comissão até o dia 30 de outubro de cada ano, será encaminhado à
Mesa da Assembleia, para publicação.

§ 3º – As conclusões do relatório a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser
revistas pelo Plenário, na forma do art. 104.”.
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Art.  102 – Fica acrescentado ao Título  VIII  da Resolução n° 5.176,  de 1997,  o
seguinte Capítulo V, constituído pelos arts. 297-A e 297-B:

“TÍTULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

(...)
CAPÍTULO V

DA VISITA
Art.  297-A –  As  comissões  poderão  realizar  visita,  mediante  requerimento  de

qualquer  Deputado,  aprovado pela  comissão,  para  subsidiar  a análise de  matéria
sujeita  a  sua  apreciação ou  para  exercer  a  fiscalização  e  o  controle  de  atos  da
administração pública compreendidos em sua competência temática.

§ 1º – A visita poderá ser realizada com qualquer número de membros.
§ 2º – Será designado relator um dos membros da comissão presentes na visita, o

qual terá o prazo de dez dias para a apresentação de relatório circunstanciado.
Art. 297-B – O Presidente determinará a leitura do relatório de visita e o considerará

aprovado, independentemente de votação, ressalvada a retificação.
§ 1º – O Deputado ausente na visita somente poderá solicitar retificação caso seja

relativa a eventual vício formal ou erro material.
§ 2º – Será concedido ao relator prazo até a reunião seguinte para consignar no

relatório a retificação tida como procedente.
§ 3º – Aprovado o relatório, este será publicado e, quando for o caso, encaminhado

à autoridade à qual se deva dar conhecimento da matéria.”.
Art. 103 – Os arts. 299 e 301 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 299 – No processo legislativo, os prazos são fixados por:
I – mês, sendo contados de data a data;
II – dia, contados conforme o previsto no inciso II do parágrafo único deste artigo;
III – hora, sendo contados de minuto a minuto.
Parágrafo único – Na contagem dos prazos, observar-se-á o seguinte:
I  –  o  termo  inicial  e  o  termo  final  serão  transferidos  para  o  primeiro  dia  útil

subsequente quando coincidirem com sábado, domingo ou feriado;
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II – a contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do termo inicial.
(...)
Art. 301 – A proposição que for baixada em diligência terá sua tramitação suspensa,

uma vez em cada comissão, por, no máximo, cinco dias úteis.
§ 1° – Terão suspensa a tramitação até que se cumpra a diligência:
I – os projetos de lei a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 103;
II – os projetos de lei  que tratam de aquisição onerosa ou de alienação de bem

imóvel pelo Estado.
§ 2° – Os projetos de resolução que tratam de alienação ou concessão de terras

devolutas rurais terão sua tramitação suspensa, no caso de diligência, até que esta
seja cumprida, limitada a suspensão a noventa dias.”.

Art. 104 – Fica substituída a expressão “órgão oficial dos Poderes do Estado” pela
expressão “Diário do Legislativo”, no § 1° do art. 4°, no § 3° do art. 7°, no § 5° do art.
13, no caput do art. 15, no inciso I do caput do art. 41, no inciso VIII do caput do art.
46, no parágrafo único do art. 50, no art. 51, no inciso XIV do caput do art. 79, no art.
109, no parágrafo único do art. 128, no caput do art. 132, no caput e no § 5° do art.
155 e no inciso I do caput do art. 235 da Resolução n° 5.176, de 1997.

Art. 105 – Fica substituída, no § 3° do art. 73 da Resolução n° 5.176, de 1997, a
expressão “por maioria absoluta” pela expressão “pela maioria de seus membros”.

Art. 106 – Fica substituída, no § 2° do art. 222 da Resolução n° 5.176, de 1997, a
expressão “maioria absoluta” pela expressão “maioria dos membros da Assembleia”.

Art. 107 – Fica substituída, no inciso I do art. 251 da Resolução n° 5.176, de 1997, a
expressão “o quórum da maioria  absoluta,  em composição ímpar de membros da
Assembleia  Legislativa”  pela  expressão  “o  quórum da  maioria  dos  membros  da
Assembleia Legislativa, em composição ímpar de membros”.

Art. 108 – Ficam revogados o § 2° do art. 84, a alínea “g” do inciso VII do art. 102, o
inciso II do art. 103, o parágrafo único do art. 114, o art. 207, os arts. 212 a 215, o
inciso XXXIV do art. 232, o inciso XXIII do art. 233, o parágrafo único do art. 243 e os
arts. 261, 292, 293 e 294 da Resolução n° 5.176, de 1997.

Art.  109 – A Resolução n° 5.176, de 1997, que contém o Regimento Interno da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  será  republicada  com  as
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alterações  constantes  nesta  resolução,  observadas  as  convenções  gráficas  e
ortográficas  estabelecidas  no  Manual  de  redação  parlamentar  da  Assembleia
Legislativa.

Art. 110 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Mesa da Assembleia
Justificação: O projeto de resolução ora apresentado objetiva introduzir alterações

no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  com
vistas  ao  seu aperfeiçoamento,  e  contém propostas que  expressam uma posição
consensual  entre  os  parlamentares  que  integraram  a  17ª  Legislatura.  Naquela
ocasião, houve amplo entendimento na elaboração do Substitutivo nº 1 ao Projeto de
Resolução nº  4.488/2013, que não chegou a ser apreciado em Plenário,  sendo o
projeto  arquivado  ao  final  da  legislatura.  Este  projeto  incorpora  emendas
parlamentares apresentadas durante a discussão em 1º turno da referida matéria.

Merecem  destaque  algumas  modificações,  como a  que  altera  a  sistemática  do
controle de constitucionalidade exercido pela Comissão de Constituição e Justiça,
cujo parecer passa a ter caráter terminativo. Assim, um parecer contrário da CCJ teria
o  efeito  de  fulminar  uma  proposição  já  no  seu  nascedouro,  levando  ao  seu
arquivamento, salvo se, no prazo de cinco dias contados da publicação do parecer no
Diário  do  Legislativo,  houver  requerimento  de  1/10  dos  membros  da  Assembleia
Legislativa para que o parecer seja apreciado pelo Plenário. Desse modo, o controle
preventivo  de  constitucionalidade  resultaria  fortalecido.  Contudo,  na  hipótese  de
parecer contrário da CCJ em relação a modificação no texto original ou a emenda
apresentada em 2º turno, entendemos ser mais adequado o prazo de dois dias para a
apresentação de requerimento de devolução da matéria a Plenário.

Objetiva-se  ainda  alterar  o  disposto  no  §  2º  do  art.  94  do  Regimento  Interno.
Segundo este, as lideranças da Maioria e da Minoria terão, no recinto do Plenário,
durante as reuniões, assessoramento técnico-legislativo de um servidor,  exceto no
decurso do processo de votação. De fato, não vislumbramos nenhum inconveniente
em  que  haja  a  presença  de  um  assessor  no  decurso  do  processo  de  votação,
portanto, propomos retirar tal exceção.
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Outra proposta parlamentar acatada trata de assunto que já foi objeto de decisão
normativa da presidência. Cuida-se de aprimorar a redação do art. 164 do Regimento
Interno, que concede a palavra a deputado ou partido político que tenha sido citado
em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se. Evidentemente a
mera  citação não deve,  por  si  só,  ensejar  tal  prerrogativa,  salvo  se  se  tratar  de
acusação à própria conduta ou atribuição indevida de opinião pessoal. O novo texto
prevê  expressamente  que  a  palavra  será  concedida  ao  deputado  a  juízo  do
presidente.

A alteração das disposições regimentais atinentes ao arquivamento de proposições
ao  final  da  legislatura  desperta  grande  interesse  parlamentar.  Tal  instituto  é  uma
decorrência lógica do princípio da unidade da legislatura,  segundo o qual  o novo
corpo legislativo se desvincula do anterior. Ocorre que a redação atual do Regimento
prevê a possibilidade de desarquivamento de proposição de autoria de deputado que
não esteja no exercício do mandato por outro em exercício, ficando este último com a
autoria da proposição. Em razão desse dispositivo, o início de cada legislatura tem
sido marcado por uma “corrida de desarquivamentos” para assegurar a autoria das
proposições, muitas sem nenhuma viabilidade política ou técnica, tendo várias delas
recebido parecer pela inconstitucionalidade. Como resultado prático, sobrecarrega-se
em demasia o Parlamento, por ocasião do início das legislaturas, mobilizando-se todo
o  aparato  legislativo  do  Estado,  que  acaba  por  debruçar-se  novamente  sobre
inúmeras matérias que já se mostraram inviáveis, com enorme dispêndio de tempo,
recursos materiais e energia processual absolutamente desnecessários e evitáveis. O
desarquivamento chega na casa dos milhares, e não se trata de força de expressão,
o que se afigura absolutamente despropositado.

Assim, propomos eliminar a atribuição de autoria de proposição desarquivada ao
deputado que requereu o desarquivamento, até porque não há razão plausível que a
justifique. Com isso, elimina-se o motivo determinante do desarquivamento em massa
das proposições. Sugerimos ainda algumas exceções ao arquivamento no final da
legislatura,  como, por  exemplo,  no caso de proposições  de autoria  de  deputados
reeleitos, ou de iniciativa popular, ou de autoria de outros Poderes. Tais exceções,
longe  de  violarem  o  princípio  da  unidade  da  legislatura,  consistem  apenas  na
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relativização  do  princípio,  preservando-lhe  a  essência  e  conferindo  maior
racionalidade ao processo legislativo. Ademais, o projeto prevê que serão arquivadas
as proposições cuja tramitação não for concluída até o final da segunda legislatura
subsequente àquela em que tiverem sido recebidas, o que evitaria a eternização de
proposições destituídas de viabilidade técnica ou política.

O projeto propõe também a modificação das disposições regimentais que estão em
descompasso  com  alterações  constitucionais  supervenientes,  como  no  caso  da
eliminação dos dispositivos que tratam da licença para processar parlamentares. A
previsão dessa licença deixou de existir  com a Emenda à Constituição nº 35, que
passou a prever uma prerrogativa de bloqueio desse tipo de processo judicial  por
iniciativa de partido político.

É  necessário  também  eliminar  os  preceitos  constitucionais  atinentes  ao  voto
secreto, ante a promulgação da Emenda à Constituição Estadual nº 91, que acabou
com o escrutínio secreto no âmbito das deliberações parlamentares.

O  projeto  afasta  ainda  inconsistências  regimentais,  como  aquela  referente  à
possibilidade de revisão de relatório de CPI pelo Plenário. A CPI é um órgão previsto
constitucionalmente com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
e  qualifica-se  como  um  instrumento  de  ação  fiscalizadora  das  minorias,  na  sua
relevante função de fiscalizar os atos da maioria. Permitir que os trabalhos realizados
pela CPI ao longo de meses sejam revistos pelo Plenário corresponderia a esvaziar
tais poderes fiscalizadores. Ademais, apenas os deputados que compõem a CPI são
investidos dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, e não os
deputados do Legislativo como um todo. O reexame, pelo Plenário, do relatório da
CPI  poderia  ensejar  injunções  políticas  indevidas,  desnaturando  todo  o  trabalho
investigativo.

O  projeto  promove  também  o  aperfeiçoamento  da  tramitação  de  propostas  de
emenda à Constituição, as quais, pelo Regimento atual, submetem-se a exame de
Comissão  Especial,  mas  não  passam  pelo  crivo  da  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.  Propomos  que  também  esta  comissão  se  pronuncie  acerca  dessas
proposições.

Em linhas gerais, são essas as modificações que entendemos necessário promover
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no Regimento Interno, a par de outras alterações decorrentes de aperfeiçoamentos
sugeridos a partir  da aplicação prática do diploma procedimental desde sua última
reforma.

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

PROJETO DE LEI Nº 841/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.376/2012)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  disponibilizar  salva-vidas  e  equipamentos  e
promover medidas que visam a garantir a segurança em locais públicos e particulares
que tenham piscina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de  disponibilizar  salva-vidas  e

equipamentos de segurança em todo local público ou particular que tiver área com
piscina, para garantir a segurança dos frequentadores.

Art. 2° – Para os efeitos desta lei, o termo “piscina” significa o conjunto de espaços
cobertos  e  descobertos,  edificados  ou  não,  destinados  a  atividades  aquáticas  de
recreação, de competição e afins.

Art.  3°  –  As  piscinas  de  uso  familiar  e  de  uso  especial  são  dispensadas  das
exigências desta lei,  podendo ser inspecionadas pela autoridade sanitária,  quando
razões de saúde pública o recomendarem.

Art. 4° – As disposições desta lei também se aplicarão, no que couber, aos tanques
rasos destinados à recreação infantil.

Art.  5°  – Para  os  fins  desta  lei,  as  piscinas  classificam-se,  quanto  ao uso,  nas
seguintes categorias:

I – piscinas de uso público – as utilizáveis pelo público em geral;
II – piscinas de uso coletivo restrito – as utilizáveis por grupos restritos, tais como

clubes, condomínios, escolas, entidades, associações, hotéis e congêneres;
III – piscinas de uso familiar – as piscinas de residências unifamiliares;
IV – piscinas de uso especial – as destinadas a outros fins que não o esporte ou a

recreação, tais como as terapêuticas e outras.
Art. 6° – As piscinas deverão ser localizadas de forma a evitar que sejam atingidas
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por  substâncias  poluentes  que alterem a  qualidade da água ou prejudiquem seu
tratamento.

Parágrafo único – A autoridade sanitária poderá estabelecer exigências adicionais
relativas à localização de piscinas.

Art. 7°– Nas piscinas deverão existir os seguintes itens:
I – tanque;
II – escadas do tanque;
III – vestiários;
IV – instalações sanitárias;
V – equipamento de salvamento;
VI – cadeira de observação, elevada a uma altura de 1,80m (um metro e oitenta

centímetros), do nível do piso, com estrada fixa, obrigatoriamente instalada em local
que permita perfeita visibilidade, próxima à área da piscina, quando a dimensão desta
for igual ou superior a 12m (doze metros) de comprimento ou possua área de banho
igual ou superior a 60m² (sessenta metros quadrados).

Art. 8° – A critério da autoridade sanitária, e segundo as características da piscina,
poderá ser exigida a existência de posto de salvamento, sala de primeiros socorros e
sala para operador da piscina.

Art. 9º – As piscinas de uso público e as de uso coletivo restrito estão sujeitas a
fiscalização  da  autoridade  sanitária,  que,  após  vistoria,  fornecerá  o  alvará  de
funcionamento, que deverá ser renovado anualmente.

Parágrafo único – Quando forem constatadas irregularidades, a autoridade sanitária
poderá  interditar  total  ou  parcialmente  a piscina e suspender  temporariamente  ou
cancelar o alvará de funcionamento.

Art.  10 – Em todo o perímetro da piscina,  deverá haver faixa pavimentada com
material antiderrapante, com caimento de 1% (um por cento) para fora do tanque, e
elevação de, no mínimo, 3cm (três centímetros) em relação à área circundante e com
largura mínima de 60cm (sessenta centímetros):

I – as paredes do tanque deverão guardar afastamento mínimo de 1,50m (um metro
e cinquenta centímetros) de quaisquer divisas;

II – se existir quebra-ondas, os seus ralos deverão ser espaçados de, no mínimo,
3m (três metros).
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Art. 11 – O tanque deverá ter no mínimo duas escadas tipo marinheiro, uma na
parte  rasa e  outra  na  parte  profunda,  livres  e removíveis,  penetrando no mínimo
1,20m (um metro e vinte centímetros) abaixo da superfície da água, ou até o fundo
nos pontos em que a profundidade for menor que essa medida.

Art. 12 – Para prevenção de acidentes, socorros e atendimento de acidentados, as
piscinas possuirão, no mínimo, o seguinte material: ganchos, cordas, boias e caixa de
primeiros socorros.

Art. 13 – A critério da autoridade sanitária e de acordo com as características da
piscina, poderá ser exigida a existência de padiola, cobertores, ressuscitador, posto
de salvamento e sala de primeiros socorros.

Art. 14 – Poderão ser solicitados à autoridade sanitária prazos para a adaptação
das atuais piscinas de uso público e de uso coletivo restrito que não atendam às
exigências desta lei.

§ 1° – Os pedidos de concessão de prazo deverão ser instruídos com descrição das
obras  a  executar  e  outras  providências  a  serem  tomadas,  com  os  respectivos
projetos, memoriais e cronograma físico.

§ 2° – Na apreciação dos pedidos de concessão de prazos, a autoridade sanitária
levará em conta as características da piscina, os riscos à saúde, o volume de obras a
executar e a imprescindibilidade e a urgência das obras ou das providências, para
decidir sobre o cronograma físico.

Art.  15  –  Ao  Estado  cabe  implantar  meios  e  técnicas  que  possibilitem  aos
municípios viabilizar a aplicação imediata e eficaz desta lei.

Art. 16 – Ao Estado cabe criar,  mediante parceria das Secretarias de Estado de
Defesa Social, de Saúde e de Esportes e da Juventude, meios eficazes de analisar as
condições dos locais citados nesta lei, bem como estabelecer meios de fiscalização
desses locais, identificando aqueles que apresentem riscos à população e necessitem
ser adaptados para atender aos preceitos desta lei.

Art. 17 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  zelar  pela  segurança  dos
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frequentadores  de  locais  públicos  ou  particulares  que  tenham  piscinas  em  suas
dependências  e  busca  promover,  de  forma  coesa  e  participativa,  políticas  de
prevenção, contribuindo para o desenvolvimento e a preservação da vida e da saúde
dos cidadãos.

Considerando os frequentes acidentes fatais em piscinas, cabe ao Estado legislar
sobre essa matéria, a fim de exercer seu dever de zelar pelo bem-estar da população.

Ao Estado caberá verificar, a partir da aprovação deste projeto de lei, se há salva-
vidas e equipamentos de segurança nos locais com piscina, conforme determinado
no art. 2°, além de proporcionar meios que auxiliem os municípios a cumprir de forma
eficaz e plena os dispositivos desta proposição.

É importante  também criar  políticas  de  conscientização com vistas  a  advertir  a
população sobre o perigo existente em locais com piscina.

As  Secretarias  de  Defesa Social,  de  Saúde e  de  Esporte  devem atuar  criando
políticas públicas e possibilitando a efetividade desta lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 581/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 842/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.891/2011)

Dispõe  sobre  a  utilização  e  a  proteção  ambiental  das  Serras  da  Moeda  e  da
Calçada e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As Serras da Moeda e da Calçada constituem patrimônio ambiental do

Estado e sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, se fará em
condições  que  assegurem  a  conservação  e  a  proteção  dos  sítios  de  valor
arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural,
nos termos desta lei, bem como da legislação de meio ambiente, em especial a Lei nº
14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 2º – Para a consecução do disposto nesta lei, fica adotada a área do Sinclinal
de  Moeda como unidade territorial  de  planejamento  das ações do Estado para a
proteção  ambiental  e  o  desenvolvimento  sustentável  das  Serras  da  Moeda  e  da
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Calçada, por meio de elaboração de um plano diretor de recursos hídricos superficiais
e  subterrâneos  e  de  ordenação  do  uso  e  ocupação  do  solo,  especialmente  nas
encostas e nas áreas submetidas à exploração econômica, observada a legislação
pertinente, em especial a Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, e a Lei nº 12.596, de
30 de julho de 1997.

Art. 3º – Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I  – Serra da Moeda o alinhamento montanhoso que se estende desde o Bairro

Jardim Canadá, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Brumadinho, até o Rio
Paraopeba, no Município de Congonhas;

II – Serra da Calçada a denominação local do setor Norte da Serra da Moeda;
III – Sinclinal de Moeda a estrutura geológica que abrange parte dos territórios dos

Municípios de Belo Vale, Brumadinho, Congonhas, Itabirito, Moeda, Nova Lima, Ouro
Preto e Rio Acima, em que as camadas rochosas se mostram dobradas em forma de
arco e com a concavidade voltada para cima, na qual se inserem a Serra da Moeda, a
oeste, e a Serra das Serrinhas, a leste;

IV – prática preservacionista a atividade técnica e cientificamente fundamentada,
imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa e dos sítios de valor
arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

V  –  exploração  sustentável  a  exploração  do ambiente  de  maneira  a  garantir  a
perenidade  dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos  ecológicos,
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente
justa  e  economicamente  viável,  e  a  integridade  dos  sítios  de  valor  arqueológico,
paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Parágrafo único – A delimitação geográfica da área das Serras da Moeda e da
Calçada será estabelecida em regulamento, admitido o uso de instrumento normativo
de mesmo nível hierárquico exclusivamente para fins de ampliação de sua área, sem
prejuízo de seus limites originais.

Art.  4º – A proteção e a utilização das Serras da Moeda e da Calçada têm por
objetivo  geral  o  desenvolvimento  sustentável  e,  por  objetivos  específicos,  a
salvaguarda da biodiversidade, dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, dos
sítios  de  valor  arqueológico,  paleontológico,  espeleológico,  ecológico,  histórico,
científico e cultural e dos valores turísticos.
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§ 1º  –  Para  a consecução dos  objetivos previstos  no  caput,  incumbe ao poder
público, entre outras medidas e observado o zoneamento ecológico-econômico do
Estado:

I – incentivar e promover a realização de estudos técnicos e científicos específicos
em escala adequada;

II  –  identificar  áreas de relevante  interesse para fins  de proteção do patrimônio
ambiental e cultural;

III – cadastrar as nascentes e cursos de água;
IV – identificar as espécies que compõem a fauna e a flora associadas;
V – incentivar a criação de reserva particular do patrimônio natural – RPPN – ;
VI  –  implantar  cadastro  com  dados  georreferenciados  dos  sítios  de  valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;
VII – promover a proteção do patrimônio cultural por meio de inventários, registros,

vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento.
§ 2º  –  Na proteção e  na utilização das  Serras  da Moeda e da  Calçada,  serão

observados  os  princípios  da  função  socioambiental  da  propriedade,  da  equidade
intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência
das  informações  e  dos  atos,  da  gestão  democrática  e  do  respeito  ao  direito  de
propriedade.

Art. 5º – A proteção e a utilização das Serras da Moeda e da Calçada far-se-ão
dentro de condições que assegurem:

I – a manutenção e a recuperação da vegetação e da fauna;
II – a conservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
III  –  o  estímulo  à  formação  de  consciência  pública  sobre  a  importância  e  a

necessidade de conservação e manutenção dos ecossistemas e dos sítios de valor
arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

IV – o fomento das atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção
do equilíbrio ecológico e com a proteção dos bens culturais de natureza material e
imaterial;

V  –  o  disciplinamento  da  ocupação  urbana  e  rural,  de  forma  a  harmonizar  o
crescimento  econômico  com  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  e  com  a
preservação dos bens culturais de natureza material e imaterial.
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Art. 6º – A supressão de vegetação nativa nas Serras da Moeda e da Calçada fica
vedada quando:

I – a vegetação:
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, assim

declaradas pela União ou pelo Estado, e a intervenção ou o parcelamento do solo
puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;

b)  exercer  a função de proteção de mananciais  ou  de prevenção e controle de
erosão;

c) exercer a função de proteção dos sítios de valor arqueológico, paleontológico,
espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

d) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos integrantes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama – ;

e)  for  necessária à criação ou à manutenção de corredor  ecológico entre áreas
protegidas.

II – o proprietário ou posseiro não cumprir a legislação ambiental, em especial as
exigências da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, no que concerne às áreas de
preservação permanente e de reserva legal.

Art.  7º  – Os novos empreendimentos que impliquem a supressão de vegetação
nativa das Serras da Moeda e da Calçada deverão ser implantados preferencialmente
em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.

Art. 8º – A supressão de vegetação nativa das Serras da Moeda e da Calçada para
atividades de natureza econômica sujeitas a autorização ou licenciamento ambiental
fica condicionada à compensação ambiental.

§ 1° – A compensação ambiental a que se refere o  caput deste artigo será feita
mediante a destinação de área de mesma dimensão que a superfície desmatada,
com características ecológicas similares, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que
possível,  na  mesma  microbacia  hidrográfica,  em  áreas  localizadas  no  mesmo
município ou região metropolitana.

§ 2º – Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental
prevista  no  caput deste  artigo,  será  exigida  a  reposição  florestal,  com  espécies
nativas, em área igual  à desmatada, na mesma bacia hidrográfica e,  sempre que
possível, na mesma microbacia hidrográfica.
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Art. 9º – A ementa da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a ter a seguinte
redação:

“Declara  como área de  proteção  ambiental  a  região  situada  nos  Municípios  de
Barão  de  Cocais,  Belo  Horizonte,  Belo  Vale,  Brumadinho,  Caeté,  Catas  Altas,
Congonhas, Ibirité, Itabirito, Mário Campos, Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos,
Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo e dá outras providências.”.

Art. 10 – O art. 1º e os §§ 4º, 5º e 6º do art. 4º da Lei nº 13.960, de 26 de julho de
2001, passam a vigorar com a seguinte alteração:

“Art.  1º  –  Sob  a  denominação  de  Área  de  Proteção  Ambiental  Sul  Região
Metropolitana de Belo Horizonte – APA Sul RMBH –, fica declarada área de proteção
ambiental a região situada nos Municípios de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo
Vale,  Brumadinho, Caeté, Catas Altas,  Congonhas, Ibirité,  Itabirito,  Mário Campos,
Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo, com
a delimitação geográfica constante no anexo desta lei.

Art. 4º – (...)
§ 4º – O Sistema de Gestão da APA Sul RMBH terá prazo de três meses para a

manifestação de anuência sobre projetos voltados para a implantação ou ampliação
de empreendimentos sujeitos a autorização ou licenciamento ambiental pelos órgãos
competentes.

§ 5º – Nas áreas urbanas consolidadas e nas de expansão urbana previstas no
plano diretor dos municípios, localizadas na APA Sul RMBH, não poderá ser exigida a
manifestação de anuência do sistema de gestão da unidade de conservação para
concessão  de  autorização  municipal  para  construção  ou  ampliação  de
empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais.

§ 6º – O disposto no § 5º deste artigo não se aplica às zonas de expansão urbana
previstas em plano diretor municipal quando localizadas nas Serras da Moeda e da
Calçada.”.

Art. 11 – O anexo da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar na
forma do anexo desta lei.

Art.  12  –  A ação  ou  a  omissão  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  importem
inobservância aos preceitos desta lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à
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flora,  à  fauna,  aos  demais  atributos  naturais  e  ao  patrimônio  cultural  sujeitam os
infratores às sanções previstas em lei, em especial as dispostas na Lei Federal nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seus decretos regulamentadores e na Lei nº
14.309, de 19 de junho de 2002.

Art.  13  –  Os  órgãos  competentes  adotarão as providências  necessárias  para  o
rigoroso e  fiel  cumprimento  desta  lei  e  estimularão  estudos  técnicos  e  científicos
visando à conservação e ao manejo racional das Serras da Moeda e da Calçada, de
sua biodiversidade e dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico,
ecológico, histórico, científico e cultural.

Art. 14 – Ficam vedadas, enquanto esta lei não for regulamentada, a aprovação e a
implantação de novos  empreendimentos  e  atividades  nas Serras  da  Moeda  e da
Calçada, bem como a expansão dos empreendimentos e atividades já implantados,
ressalvados  os  casos  de  processo  de  licenciamento  de  qualquer  natureza  em
tramitação nos órgãos públicos e ainda:

I – as atividades de segurança pública e proteção sanitária;
II  –  as  obras  essenciais  de  infraestrutura  destinadas  aos  serviços  públicos  de

transporte, saneamento e energia;
III – a implantação de área verde pública em área urbana;
IV – a pesquisa científica e tecnológica;
V – as obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e

condução de efluentes tratados;
VI – as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa,

como prevenção,  combate e controle do fogo,  controle de erosão,  erradicação de
invasoras  e  proteção  de  plantios  com  espécies  nativas,  e  dos  sítios  de  valor
arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001)
Memorial descritivo da APA Sul RMBH

O memorial descritivo da APA Sul RMBH foi elaborado com base nas cartas do
IBGE, escala 1:50.000 – Folhas: SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte; SF-23-X-A-III-1 Rio
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Acima; SF-23– X-A-III-2 Acuruí; SE– 23-Z-C-VI-4 Caeté; SF-23-X-A-I-1 Catas Altas;
SF-23-X-A-VI-1-MI–  2609-1  Conselheiro  Lafaiete;  SF-23-X-A-III-3-MI–  2573-3
Itabirito; SF-23-X-A-II-2 Brumadinho; SF-23-X-A-III-4-MI– 2573-4 Ouro Preto e escala
1:100.000 –  Folha  SE-23-Z-D-IV Itabira  e  tem a  seguinte  descrição:  “inicia-se  no
encontro da antiga estrada BH-Nova Lima e o aqueduto da Copasa-MG (ponto 1);
daí, segue por esta estrada em direção à cidade de Nova Lima até seu encontro com
a divisa  municipal  de  Belo  Horizonte  e  Sabará  (ponto  2);  segue  por  esta  divisa
intermunicipal até a nascente do Córrego Triângulo e daí, a jusante desse córrego,
até sua confluência com o Córrego Cubango ou André Gomes (ponto 3); segue a
montante deste córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica
1.100m (mil e cem metros) (ponto 4); segue por esta curva de nível até seu encontro
com o segundo afluente da margem esquerda do Córrego do Jambreiro, de montante
para jusante (ponto 5); segue a jusante desse canal até seu encontro com o Córrego
do Jambreiro (ponto 6); segue a jusante desse córrego até sua confluência com o
Córrego Carioca (ponto 7); segue a montante deste córrego até sua confluência com
o Córrego Carrapato (ponto 8); segue em direção à nascente deste córrego até a MG-
030 (ponto 9); segue por esta rodovia, no rumo E, até seu cruzamento com o Córrego
Estrangulado (ponto 10); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o
Ribeirão da Mutuca (ponto 11); segue a jusante deste ribeirão até sua confluência
com o Ribeirão dos Cristais – Folha SF-23-X-A– III-1 Rio Acima (ponto 12); segue a
jusante deste ribeirão até sua confluência com o primeiro afluente da margem direita,
de montante para jusante, após o Córrego dos Pires (ponto 13); segue a montante
deste córrego até o divisor de águas entre o Ribeirão dos Cristais e o Córrego Bela
Fama (ponto 14); segue por esse divisor, em direção N, infletindo para E e SSE, até o
Rio  das Velhas (ponto 15);  segue a  jusante deste rio  até  sua confluência  com o
Ribeirão  da  Prata  –  Folha  SE-23-Z-C-VI-3  Belo  Horizonte  (ponto  16);  segue  a
montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego da Cachoeira – Folha SE-
23-Z-C-IV-4 Caeté (ponto 17); segue a montante deste córrego até sua nascente na
Serra  do  Espinhaço  (ponto  18);  segue  por  esse  divisor,  em  direção  NE,  até  a
nascente  do  Córrego  Vieira  (ponto  19);  segue  a  jusante  deste  córrego  até  sua
confluência com o Rio São João (ponto 20);  segue a montante deste rio  até sua
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confluência com o Córrego Lagoa do Fundão – Folha SF-23-X-A-III-2 Acuruí (ponto
21); segue a montante deste córrego até sua nascente (ponto 22); segue no rumo SE,
ultrapassando o divisor de águas, até a nascente do Córrego Botafogo (ponto 23);
segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Rio Conceição (ponto 24);
segue a jusante do Rio Conceição até sua confluência com o Ribeirão Caraça – Folha
SE-23– Z-D-IV Itabira (ponto 25); segue a montante deste ribeirão até sua confluência
com o Córrego Brumadinho – Folha SF-23-X-B-I-1 Catas Altas (ponto 26); segue a
montante deste córrego até sua confluência com o Córrego Quebra-Ossos (ponto 27);
segue a montante deste córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota
altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 28); segue por essa curva de nível, em direção
preferencial S-SE, até o cruzamento com o Ribeirão Maquiné (ponto 29);  segue a
montante deste ribeirão até sua nascente, e, daí,  até o divisor de águas entre os
Córregos Quebra-Ossos e Paracatu (ponto 30); segue por esse divisor, em direção S,
até o limite dos Municípios de Santa Bárbara e Mariana (ponto 31); segue em direção
preferencial SW, acompanhando os limites entre os Municípios de Santa Bárbara-
Mariana,  Santa  Bárbara-Ouro  Preto  e  Santa  Bárbara-Itabirito,  até  o  ponto  cotado
1.627m (mil seiscentos e vinte e sete metros), na Serra do Espinhaço – Folha SF-23-
X-A-III-2  Acuruí  (ponto  32);  segue  em  direção  SW,  pelo  divisor  de  águas  dos
Córregos do Lobo e Curral de Pedras, até seu encontro com o Rio das Velhas (ponto
33); segue a jusante do Rio das Velhas até a represa do Rio de Pedras (ponto 34);
daí, segue a margem sul dessa represa, em direção W, até o encontro com o Córrego
Farinha Seca (ponto 35); segue a montante deste córrego até sua confluência com o
Córrego das Palmeiras (ponto 36); segue a montante deste córrego, passando pela
Folha SF– 23-X-A-III-2-MI– 2573-4 Ouro Preto, até sua nascente – Folha SF-23– X-A-
III-1-MI– 2573-3 Rio Acima (ponto 37);  segue pelo divisor de águas dos Córregos
Chancudo e Água Suja, passando pelos pontos cotados 1.053m (mil e cinquenta e
três metros),  1.082m (mil  e  oitenta e dois  metros)  e 1.083m (mil  e  oitenta e três
metros), até a coordenada 7.764.000 N (ponto 38); segue por esta coordenada, em
direção W, até o cruzamento com o Rio Itabirito (ponto 39); segue a montante desse
rio até sua confluência com o Córrego da Onça (ponto 40); segue a montante deste
córrego até sua confluência com o Córrego Sumidouro (ponto 41); segue a montante
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deste córrego até seu encontro com o terceiro canal de drenagem da margem direita,
de montante para jusante (ponto 42); segue a montante deste canal de drenagem até
sua nascente (ponto 43); daí, passa pelo divisor de águas dos Córregos Sumidouro e
Carioca até a nascente do sétimo afluente da margem esquerda do Córrego Carioca,
de  montante  para  jusante  (ponto  44);  segue  a  jusante  desse  afluente  até  seu
encontro com o Córrego Carioca – Folha SF-23-X-A-III-3-MI-2573-3 Itabirito (ponto
45); segue a montante deste córrego até sua nascente na Serra das Serrinhas (ponto
46); segue em direção S-SE até o ponto cotado 1.239m, ao sul do Córrego Mato da
Fábrica (ponto 46-1); inflete para S-SW até o ponto cotado 1.199m, no divisor de
águas do Córrego do Braço e Córrego Quebra-Pau (ponto 46-2); inflete para SE até o
ponto de cota 1.130m, no interflúvio do Córrego Filipe e do Ribeirão Carioca (ponto
46-3); daí, segue na direção E até o ponto de cota 1.079m (ponto 46-4); segue na
direção SE até o ponto de cota 1.251m, na cabeceira do Córrego do Sapateiro (ponto
46-5); segue na direção E até encontrar o Ribeirão Sardinha (ponto 46-6); daí, para
montante,  segue o  curso  do  Ribeirão  Sardinha até  a  confluência  com o  Córrego
Lagoa dos Porcos e, ainda para montante pelo curso deste último, até a confluência
com  o  Moinho  Velho  (ponto  46-7);  daí,  toma  a  direção  S,  ultrapassa  o  Ribeirão
Burnier, até o ponto de cota 1.270m (ponto 46-8); inflete para S-SW até o ponto de
cota 1.057m, nas proximidades da Capela de São Sebastião (ponto 46-9); daí, segue
para W, cruza a BR-040 e prossegue até o ponto de cota 1.022m (ponto 46-10);
inflete para W-SW até o ponto de cota 1.018m, no divisor de águas dos Córregos
Santo Antônio e Pilar (ponto 46-11); deste ponto, segue por SW até o ponto de cota
957m, nas proximidades da sede da antiga Fazenda Paraopeba (ponto 46-12); ainda
na direção SW, segue até ponto na margem direita do Rio Paraopeba, na Usina da
Companhia Paulista de Ferro Liga (ponto 46-13); daí segue para jusante pelo Rio
Paraopeba até a Usina Hidrelétrica do Salto (ponto 46-14); desse ponto, na direção
NE, até o ponto de cota 1.135m, no divisor de águas do Córrego do Grilo com o
Ribeirão da Barra (ponto 46-15); daí para NW até o ponto de cota 1.117m (mil cento e
dezessete  metros),  no  divisor  de  águas  do Ribeirão  da  Barra  com o  Córrego da
Barrinha (ponto 46-16); daí segue para N até o ponto de cota 1.139m (mil cento e
trinta e nove metros), na margem direita do Córrego Pessegueiro (ponto 46-17); daí,
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segue na direção NW, até o ponto de cota 1.179m (mil cento e setenta e nove metros)
próximo da cabeceira do Córrego Grota do Gentil (ponto 46-18); daí, segue para NW,
ultrapassando o Ribeirão São Caetano e pela sua margem direita atingindo o ponto
de  cota  1.051m  (mil  e  cinqüenta  e  um  metros)  (ponto  46-19);  inflete  para  NE,
ultrapassa  o  Córrego  da  Samambaia  até  um  ponto  na  cabeceira  do  Córrego
Campinho (ponto 46-20); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o
Córrego Três Barras – folha SF– 23-X-A-II-2 Brumadinho (ponto 50); segue a jusante
deste córrego até seu sétimo afluente da margem direita  a partir  deste ponto,  de
montante para jusante (ponto 51); segue a montante deste afluente até sua nascente
e, daí, até o divisor de águas dos Córregos da Estiva e Três Barras (ponto 52); segue
por  este  divisor,  em direção W, até  a  nascente  do  segundo afluente  da  margem
esquerda do Ribeirão Aranha, de montante para jusante (ponto 53); segue a jusante
deste afluente até o Ribeirão Aranha (ponto 54); segue, em direção N, até a curva de
nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 55); segue por esta curva,
em direção NE, infletindo para NW, até a nascente do décimo afluente da margem
esquerda do Ribeirão Piedade, de montante para jusante (ponto 56); segue a jusante
deste  afluente  até  sua  confluência  com  o  Ribeirão  Piedade  (ponto  57);  segue  a
montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego Pau Branco (ponto 58);
segue a  montante deste  córrego até  seu encontro  com a curva de  nível  de  cota
altimétrica 1.100m (mil e cem metros) – folha SF-23-X-A-III-1 Rio Acima (ponto 59);
segue por esta curva de nível até a nascente do oitavo afluente da margem esquerda
do  Córrego  Fundo,  de  montante  para  jusante  –  folha  SF-23-X-A-II-2  Brumadinho
(ponto 60); segue a jusante deste afluente até sua confluência com o Córrego Fundo
(ponto 61);  segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Córrego da
Areia (ponto 62); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Ribeirão
Casa Branca (ponto 63); segue a montante deste ribeirão até seu encontro com o
Córrego da Índia (ponto 64); segue a montante deste córrego até seu encontro com a
curva de nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 65); segue por
esta curva de nível, em direção preferencial W e posteriormente N e E, contornando a
Serra  Três  Irmãos,  até  o  encontro  com o  Córrego  Camargo (ponto  66);  segue a
montante  deste  córrego  até  atingir  a  curva  de  nível  de  cota  altimétrica  980m
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(novecentos e oitenta metros) (ponto 67); segue por esta curva de nível até atingir a
nascente do terceiro afluente da margem esquerda do Córrego Taboão, de montante
para jusante (ponto 68); segue a jusante deste afluente até atingir a curva de nível de
cota altimétrica 920m (novecentos e vinte metros) (ponto 69); segue por esta curva de
nível até atingir o quinto afluente da margem direita do Córrego Taboão (ponto 70);
segue a  montante  deste  afluente  até  atingir  a  curva  de  nível  de  cota  altimétrica
1.000m  (mil  metros)  (ponto  71);  segue  por  esta  curva  de  nível,  em  direção
preferencial NE, até o cruzamento com o Córrego Barreirinho (ponto 72);  segue a
montante deste córrego até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica
1.040m (mil e quarenta metros) (ponto 73); segue por esta curva de nível em direção
preferencial  NE,  até  atingir  o  divisor  de  águas  da bacia  de  captação  do  Córrego
Barreiro, situada no ponto de coordenadas 20º00' Lat S e 44º00’ Long W (ponto 74);
segue por este divisor de águas, em direção preferencial N, até a curva de nível de
cota altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) – folha SE-23-2C-V-4 Contagem
(ponto  75);  segue por  esta  curva,  em  direção E,  até  seu encontro  com o  quinto
afluente da margem esquerda do Córrego Barreiro, de jusante para montante (ponto
76); segue a montante deste afluente até o encontro com a curva de nível de cota
altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) – folha SE-X-A– III-1 Rio Acima (ponto 77);
segue por  esta curva,  em direção preferencial  NE, até o encontro com o terceiro
afluente  da  margem esquerda do Córrego Cercadinho,  de  montante  para  jusante
(ponto 78); segue por este afluente, a jusante, até sua confluência com o Córrego
Cercadinho (ponto 79); segue em direção SSE até o ponto cotado 1.165m (mil cento
e sessenta e cinco metros), no divisor de águas dos Córregos Cercadinho e Leitão
(ponto  80);  segue  em  direção  E  até  encontrar  as  coordenadas  610.000m  E  e
6.791.000m N (ponto 81); segue por esta coordenada, em direção S, até o divisor de
águas entre o Ribeirão da Mutuca e o Córrego Cercadinho (ponto 82); segue por este
divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica 1.160m (mil cento e
sessenta metros) (ponto 83); segue por esta curva, em direção NE, até a nascente do
Córrego do Acaba Mundo (ponto 84); segue a jusante deste córrego até seu encontro
com a curva de nível de cota altimétrica 1.100m (mil e cem metros) (ponto 85); segue
por  esta  curva  de  nível  até  seu  encontro  com  o  primeiro  afluente  da  margem
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esquerda do Córrego da Mangabeira, de montante para jusante (ponto 86); segue a
montante deste afluente até sua nascente e, daí, até seu encontro com a curva de
nível de cota altimétrica 1.200m (mil e duzentos metros) (ponto 87); segue por esta
curva de nível até o divisor de águas dos Córregos da Mangabeira e da Serra (ponto
88); segue por este divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica
1.000m (mil metros) (ponto 89); segue em direção ENE até o divisor de águas dos
Córregos São Lucas e da Serra (ponto 90); segue por este divisor, em direção ENE,
até  o  ponto  mais  próximo  da  nascente  do  Córrego  São  Lucas  e,  daí,  até  esta
nascente (ponto 91); segue a jusante deste córrego até o aqueduto da Copasa-MG
(ponto 92); segue por este aqueduto até o ponto inicial desta descrição”.

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: Como uma das medidas para se promover o acautelamento ambiental

e cultural das Serras da Moeda e da Calçada, o Relatório Final da Comissão Especial
das Serras da Moeda e da Calçada recomendou à Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre  a Proposta de Emenda à Constituição nº  16/2007 a aprovação da
proposição na forma da minuta de substitutivo que encaminhou.

No substitutivo, as Serras da Moeda e da Calçada passam a constituir patrimônio
ambiental do Estado, em que a utilização de seus espaços territoriais, até quanto ao
uso dos recursos naturais, deverá ser disciplinada, por meio de lei, em condições que
assegurem  a  conservação  e  a  proteção  dos  sítios  de  valor  arqueológico,
paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Essa orientação no trato constitucional da matéria foi sugerida por duas razões. A
primeira é  a  insegurança jurídica da efetivação do tombamento  por  lei,  diante  do
entendimento do STF manifestado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.706-
4, segundo o qual tombamento é ato privativo do Poder Executivo. A segunda diz
respeito ao fato de os estudos realizados e as discussões travadas demonstrarem a
existência de áreas na serra que não necessitam da proteção prevista na Proposta de
Emenda à Constituição nº 16/2007, a exemplo dos condomínios residenciais Retiro
das Pedras, Serra dos Manacás e Retiro do Chalé.

Para a comissão, os estudos apontaram para a necessidade de o Estado dispor de
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uma política específica para o Sinclinal de Moeda, focando especialmente as Serras
da  Moeda  e  da  Calçada  e  orientando-se  pelo  princípio  do  desenvolvimento
sustentável, para compatibilizar a ocupação urbana e rural e o exercício de atividades
econômicas  com  a  preservação  e  conservação  de  áreas  de  relevante  interesse
ambiental e cultural.

O projeto de lei que ora apresentamos propõe um modelo de gestão para as Serras
da Moeda e da Calçada tomando como ponto de partida o Sinclinal de Moeda. De
acordo com os estudos técnicos que chegaram às mãos da comissão especial, os
recursos  hídricos  existentes  na  área  de  abrangência  do  sinclinal  devem  receber
cuidado especial do poder público, tendo em vista a sua importância para a recarga
de aquíferos e a alimentação de mananciais utilizados para o abastecimento público
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, propomos alteração na lei da
APA Sul RMBH, com o objetivo de incluir toda a área do sinclinal no âmbito dessa
unidade de conservação e de estabelecer a obrigatoriedade de se implantar um plano
de  gestão  dos  recursos  hídricos  locais.  É  importante  esclarecer  que  atualmente
apenas uma parte do sinclinal integra a APA Sul RMBH.

No projeto, a área do sinclinal ocupa lugar de destaque na APA Sul RMBH. Para
ela, são estabelecidas obrigações específicas. Além do plano mencionado, cuidamos
do disciplinamento do uso e ocupação do solo, especialmente nas encostas e nas
áreas submetidas à exploração econômica.

A seu turno, as Serras da Moeda e da Calçada recebem um tratamento diferenciado
no sinclinal.  Assim, declaramos as serras como patrimônio ambiental  do Estado e
disciplinamos as formas de proteção ambiental e cultural e de intervenção econômica
compatíveis com a área.

Nos  arts.  3º  e  4º  do  projeto,  conceituamos  Serras  da  Moeda  e  da  Calçada  e
estabelecemos os objetivos gerais e específicos da política de proteção ambiental
dessas áreas.  Entre os  objetivos específicos,  merecem destaque:  a realização de
estudos técnicos e científicos específicos em escala  adequada;  a identificação de
áreas de relevante interesse para fins de proteção do patrimônio ambiental e cultural;
a  implantação  de  cadastro  com  dados  georreferenciados  dos  sítios  de  valor
arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.
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No art. 6º do projeto, enumeramos os casos em que a supressão da vegetação
nativa nas Serras da Moeda e da Calçada não será permitida.

Nos arts. 7º e 8º, são estabelecidas as condicionantes para a implantação de novos
empreendimentos exclusivamente para  as  Serras da Moeda e da Calçada.  Esses
empreendimentos deverão ser implantados preferencialmente em áreas degradadas
ou  substancialmente  alteradas,  mediante  compensação  ambiental,  na  forma  de
destinação de área de mesma dimensão que a superfície  desmatada,  na mesma
bacia hidrográfica e, na medida do possível, na mesma microbacia hidrográfica.

Como  ficou  demonstrado  nos  trabalhos  da  Comissão  Especial  das  Serras  da
Moeda e da Calçada, a matéria é controvertida e bastante complexa. Assim, o projeto
que ora apresentamos tem, além da missão de inaugurar um amplo debate nesta
Casa, a intenção de contribuir para a edificação de um instrumento normativo que
atenda aos interesses do Estado, da sociedade e do patrimônio ambiental e cultural
da região.

–  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 843/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.173/2011)

Cria o Parque Estadual da Serra de Santa Helena, no Município de Sete Lagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica criado o Parque Estadual  da Serra de Santa Helena,  unidade de

conservação localizada no Município de Sete Lagoas.
Art. 2º – A criação e a implantação do Parque Estadual da Serra de Santa Helena

têm como objetivos:
I  –  preservar  a  diversidade  dos  ecossistemas  de  mata  atlântica  e  cerrado

representativos  dos  remanescentes  naturais  da  região,  em  decorrência  de  sua
relevância ecológica e beleza cênica;

II  –  proteger  a  biodiversidade  e  os  aspectos  originários  de  uma  área  natural
diferenciada, própria para a educação ambiental;

III  –  conservar  a  paisagem  natural,  sua  fauna  e  sua  flora,  como  elementos
promotores do ecoturismo e da recreação em contato com a natureza.
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Art. 3º – Constituem elementos identificadores e fatores determinantes da criação e
da implantação do Parque Estadual da Serra de Santa Helena:

I – natureza exuberante de mata nativa e reservas de fauna e flora;
II – vegetação predominante do cerrado;
III – floresta integrante do bioma mata atlântica, constituída de relevante diversidade

biótica e fundamental para a proteção das encostas dos morros;
IV – espécies nativas do cerrado e da mata atlântica, com relevante beleza cênica

propícia à contemplação e à visitação;
V – espaço natural com reconhecido potencial turístico;
VI  –  remanescente  natural  conservado  em  município  de  intenso  processo  de

urbanização;
VII  –  ecossistema  não  representado  satisfatoriamente  no  Sistema  Estadual  de

Unidades de Conservação da Natureza.
Art. 4º – O Parque Estadual da Serra de Santa Helena situa-se em área de 295ha

(duzentos e noventa e cinco hectares) de terra e 40ha (quarenta hectares) de mata
nativa, a ser delimitada, demarcada e registrada em cartório.

Parágrafo  único  –  Havendo  a  necessidade  de  indenizações,  poderá  ser  feita
compensação tributária.

Art.  5º  –  Sem  prejuízo  das  demais  atribuições  definidas  na  legislação  vigente,
compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a
coordenação geral  do  Parque  Estadual  da  Serra de  Santa  Helena,  e  ao  Instituto
Estadual de Florestas – IEF –, a sua implantação e administração.

§ 1º – Deverá ser criado o Conselho Gestor do Parque Estadual da Serra de Santa
Helena, no prazo máximo 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 da Serra de Santa Helena, para análise e
aprovação, o plano de manejo do referido parque no prazo máximo 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 da Serra de Santa Helena 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.
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Art. 7º – Para fins de implantação e manutenção do Parque Estadual da Serra de
Santa Helena, o órgão gestor do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da
Natureza fica autorizado a constituir parcerias e firmar convênios com a União, com o
Município  de  Sete  Lagoas  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 da Serra de Santa Helena e ao uso sustentável de
suas adjacências o disposto na legislação estadual.

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
André Quintão
Justificação:  Incumbe  ao  poder  público  defender  e  preservar  o  meio  ambiente,

conforme determina o art. 225 da Constituição Federal, especialmente em seu inciso
III:

“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;
(…)
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 da Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, visa a
garantir  a  preservação  do  ecossistema  e  das  belezas  cênicas  naturais,  proteger
contra  o  desmatamento  e  a  destruição  da  natureza  e  propiciar  a  realização  de
pesquisas e estudos da biodiversidade,  oferecendo condições para o turismo e a
conscientização ambiental.

Diante  do  exposto,  configurado  o  interesse  público,  a  relevância  científica  e  a
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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 844/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.544/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  associação  Kindernothilfe  e.  v.,  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 Kindernothilfe e. v., com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A associação Kindernothilfe e. v., com sede em Belo Horizonte, é uma

instituição beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso. Tem
por  finalidade  o  atendimento  a  crianças  e  adolescentes,  proporcionando-lhes
condições de desenvolvimento físico, intelectual, escolar, cultural e 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 à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 845/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.400/2011)

Declara de utilidade pública a entidade Spasso – Escola Popular  de Circo,  com
sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Spasso – Escola Popular de

Circo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Spasso – Escola Popular de Circo é entidade sem fins lucrativos

constituída em 20/6/2000.  Funciona na Av.  Francisco Sá,  16,  no Bairro Prado,  no
Município de Belo Horizonte.

Tem por finalidade difundir e pesquisar a arte do circo, atuando na área social, na
produção  cultural,  educacional  e  de  formação,  documentação  e  entretenimento,
acolhendo crianças e adolescentes em situação de risco social e estimulando o pleno
exercício da cidadania.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares 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 846/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.765/2011)

Declara de utilidade pública a Irmandade dos Quilombolas Afrodescendentes do
Quilombo Santa Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Irmandade  dos  Quilombolas

Afrodescendentes do Quilombo Santa Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Irmandade dos Quilombolas Afrodescendentes do Quilombo Santa

Cruz  tem  por  finalidade  atuar  no  campo  da  organização  e  da  assistência  aos
quilombolas afrodescendentes. Com sede no Município de Teófilo Otôni, é entidade
filantrópica, sem fins lucrativos.
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– 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 847/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.767/2011)

Declara de utilidade pública  as  Obras Pavonianas de Assistência,  com sede no
Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Obras  Pavonianas  de

Assistência, com sede no Município de Patos de Minas
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A entidade Obras Pavonianas de Assistência têm por finalidade prestar

serviços de assistência social. Com sede no Município de Patos de Minas, foi fundada
em 1996 e 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 848/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.722/2013)

Proíbe a utilização de produtos e materiais inflamáveis ou derivados do petróleo em
divisórias, revestimentos e acabamentos, com a finalidade de isolamento acústico,
em  espaços  de  uso  coletivo  em  ambientes  fechados  ou  próximo  a  locais  com
circulação de pessoas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida a utilização de produtos e materiais inflamáveis ou derivados

do  petróleo  em  divisórias,  revestimentos  e  acabamentos,  com  a  finalidade  de
isolamento acústico, em espaços de uso coletivo em ambientes fechados ou próximo
a locais com circulação de pessoas, especialmente:

I  –  estabelecimentos  de  reunião  de  público,  supermercados,  cinemas,  teatros,
boates e assemelhados;
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II – hospitais, pousadas, hotéis e assemelhados;
III – prédios industriais em geral.
Art.  2º  –  Os  frequentadores  ou  usuários  dos  serviços  de  estabelecimentos

destinados à circulação de pessoas terão o direito de ser informados, por meio da
afixação de cartazes internos ou similares, sobre os materiais utilizados em divisórias,
revestimentos e acabamentos, para os fins descritos no art. 1º.

Art. 3º – Nos ambientes e espaços fechados descritos no art. 1º, será obrigatória a
inserção  de  sinalizadores  indicadores  da  saída,  em casos  de incêndio,  na  forma
especificada em decreto.

Art.  4º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  ensejará  ao  infrator  as
penalidades previstas em lei específica.

Art. 5º – A fiscalização incumbe aos órgãos legais competentes, que aplicarão as
penalidades pertinentes ao caso.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois restringirá a

utilização indiscriminada de produtos e materiais inflamáveis e de fácil combustão em
divisórias, revestimentos e acabamentos, com a finalidade de isolamento acústico,
em ambientes e espaços fechados, destinados à circulação de pessoas, ou próximo a
locais com circulação de pessoas.

Tal fato torna-se recorrente no intuito de reduzir custos no isolamento acústico, em
detrimento da segurança dos frequentadores dos referidos ambientes.

Com relação à atribuição de competência, não há dúvidas quanto à dos Estados
membros  para  a  regulação  de  edificações,  bem  como  para  instituir  políticas  e
programas de combate a incêndio. A propósito, há legislação no Estado sobre o tema,
como a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção de
incêndio e pânico no Estado.

Ressalte-se, contudo,  que a vedação imposta a produtos derivados de petróleo,
todos com características inflamáveis e de fácil combustão, em nada obstaculiza a
liberdade de contratação ou a criação e manutenção de empresas. Muito ao contrário,
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o que é imprescindível é a recomendação de órgão especializado para a adoção de
medidas e utilização de materiais e produtos para tal fim.

Nesses casos, há diversos materiais recomendados pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT –, órgão responsável pela normalização técnica no País,
que  fornece  a  base  necessária  ao  desenvolvimento  tecnológico  brasileiro  e  é
reconhecido como único Foro Nacional de Normalização através da Resolução nº 07,
do Conmetro, de 24/8/92, ou mesmo pelos selos do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro.

Esse é o caso de produtos e materiais destinados à vedação e isolamento acústico
e recomendados por tais órgãos, constituídos à base de melafoam, placas flexíveis
de  poliuretano,  lã  mineral  ou  gesso.  Esses  produtos  têm  qualidade  superior  aos
usualmente  utilizados,  como  isopores  ou  espumas,  mas  preteridos  em  razão  de
preços  mais  elevados,  como  medida  irresponsável  de  redução  dos  custos  de
investimento dos empreendimentos e maximização dos lucros.

Contudo, pretensas reduções de custos com a utilização de materiais de qualidade
inferior,  mas preços também inferiores,  não são factíveis,  em razão dos elevados
custos para a reparação de acidentes, tanto pela iniciativa privada, no pagamento de
indenizações por acidentes com incêndios, quanto pelo poder público, em sua rede
de saúde, sem falar nas perdas e sofrimentos das famílias com vítimas envolvidas, de
valores incomensuráveis.

O próprio teatro Palácio das Artes, referência para os mineiros em acústica, adota o
gesso  como  material  de  vedação  acústica,  o  que  evidencia  a  plausibilidade  e
qualidade dos materiais não inflamáveis e não derivados do petróleo para esse fim.

Além disso, é indiscutível que a utilização de produtos e materiais não inflamáveis,
ainda  que  com  um  custo  maior,  é  um  ônus  decorrente  da  própria  natureza  dos
empreendimentos que necessitem realizar a vedação acústica. Esse ônus deverá ser
suportado  pelos  empreendedores  ou  mesmo  ser  repassados,  indiretamente,  aos
destinatários finais dos serviços por meio dos preços para a sua utilização.

Tal fato, por analogia, é recorrente no direito ambiental, expressado pelo princípio
poluidor-pagador,  a  partir  dos  desdobramentos  da  definição  de  desenvolvimento
sustentável na Convenção de Estocolmo de 1972, e inserido na Lei Federal nº 6.938,
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de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Assim é que as empresas que por sua
própria natureza exercem atividades que impactem negativamente o ambiente são
obrigadas  a  implantar  atividades  para  a  restauração  do  equilíbrio  dos  recursos
ambientais após o seu término. É um ônus atinente à suas atividades.

Pela  mesma  razão  e  em  consonância  com  o  exposto  pela  Constituição  da
República de 1988 em seu art. 170, a ordem econômica é fundada na função social
da propriedade e no direito do consumidor, o que permite tratamento diferenciado e
limitações  impostas  para  fins  de  redução  de  riscos  e  preservação  dos  direitos  e
garantias dos consumidores:

“Art. 170 – 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 os seguintes princípios:

(...)
III – função social da propriedade;
(...)
V – defesa do consumidor.”
Portanto, não há dúvidas de que é legal a vedação da utilização de produtos e

materiais  inflamáveis  e  de  fácil  combustão  em  divisórias,  revestimentos  e
acabamentos,  com a  finalidade de isolamento  acústico,  em ambientes  e espaços
fechados, destinados à circulação de pessoas, ou próximo a locais com circulação de
pessoas.

Por fim, é lícita a medida contida no art. 2º deste projeto de lei, consubstanciada no
reconhecimento  do  direito  dos  frequentadores  ou  usuários  dos  serviços  de
estabelecimentos destinados à circulação de pessoas de serem informados, por meio
da  afixação  de  cartazes  internos  ou  similares,  sobre  os  materiais  utilizados  em
divisórias, revestimentos e acabamentos dos espaços e locais que frequentam.

Isso  porque  permite  que  os  próprios  consumidores  exerçam  o  controle  e
fiscalização dos serviços e locais  que contratam e frequentam, adquirindo,  assim,
poder de escolha para garantir sua segurança e conforto, tanto nas horas de lazer,
como nas idas a boates, cinemas e teatros, como nas horas de necessidades, como
nos casos de hospitais e supermercados.
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A vedação  que  pretendemos  estabelecer  tem  a  finalidade  de  evitar  tragédias
decorrentes de incêndios em tais espaços e ambientes, como a ocorrida em uma
boate na cidade de Santa Maria (RS), no dia 27 de janeiro de 2013.

Pelo exposto e pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos
nobres pares a fim de aprovarmos este projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 399/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 849/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.588/2011)

Proíbe a comercialização da serpentina metalizada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  proibida  a  comercialização  do  produto  denominado  serpentina

metalizada em todo o Estado.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: No dia 27/2/2011, houve um trágico acidente no Município de Bandeira

do Sul, onde morreram 16 jovens eletrocutados, e cerca de 27 ficaram gravemente
feridos.

Foi durante uma festa de pré-carnaval que três fios de alta tensão se romperam
depois  de  uma explosão.  Um deles  atingiu o trio  elétrico e dois  caíram no chão,
energizando a área. Segundo a Cemig, tudo indica que o acidente foi provocado por
serpentinas  metálicas,  que  são  fitas  coloridas  aluminizadas,  disparadas  de  um
lançador.  Essas fitas teriam atingido os cabos de alta tensão,  causando um curto
circuito e provocando a referida explosão. Uma festa que deveria ser motivo de muita
alegria  e  diversão  transformou-se  em  uma  grande  tragédia.  E  a  serpentina
metalizada, que a priori parece ser um brinquedo inofensivo, foi a causa de tamanha
tristeza.

Diante do exposto, restou claro e comprovado que a comercialização da serpentina
metalizada tem que ser proibida, a fim de evitar outros acidentes futuros.
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–  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 850/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.835/2012)

Proíbe a utilização de ftalato na fabricação de utensílios médicos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida a utilização de ftalato na fabricação de utensílios médicos no

Estado.
Art. 2º – Os utensílios médicos de que trata o artigo anterior abrangem cateteres,

bolsas de sangue e soro e demais insumos médicos fabricados com PVC flexível que
contenham ftalato em sua composição.

Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os ftalatos são um grupo de compostos químicos derivados do ácido

ftálico,  tal  como o cloro ftalato,  utilizado como aditivo para  deixar o plástico mais
maleável. Tal grupo de compostos é tido como cancerígeno, podendo causar danos
ao  fígado,  rins  e  pulmões,  além  de  anormalidades  no  sistema  reprodutivo  e  no
desenvolvimento sexual.

Os produtos de PVC ou vinil maciados podem conter mais de 40% de seu peso em
ftalato, sendo o PVC um plástico amplamente disseminado na fabricação de diversos
produtos, entre os quais os utensílios médicos fabricados com PVC flexível,  como
bolsas de infusão e cateteres intravenosos, que podem conter mais de 50% de um
ftalato denominado di(2-etilhexil) ftalato (DEHP, sigla em inglês), o qual pode migrar
dos produtos para o organismo do paciente.

A transfusão de sangue é uma perigosa via de acesso do ftalato ao corpo humano:
ele faz seu caminho dos utensílios médicos feitos de PVC para as soluções e daí
para o corpo humano. Pessoas que estão enfermas, especialmente crianças, cujo
organismo ainda está em desenvolvimento, podem ser particularmente sensíveis a



569
____________________________________________________________________________

esse tipo de exposição, conforme dados divulgados pela instituição norte-americana
Food and Drugs Administration. Este projeto de lei visa estabelecer proibição para a
utilização  dessa  substância  perniciosa  à  saúde  pelos  fabricantes  de  utensílios
médicos na composição química de seus produtos, objetivando assim erradicar os
possíveis  riscos  para  pacientes  em  tratamento  em  hospitais,  clínicas  e  casas  de
saúde.

– 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 851/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.664/2011)

Institui no Estado o Programa de Terapias Integrativas e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Programa de Terapias Integrativas, para o atendimento da

população do Estado, objetivando seu bem-estar e a melhoria da qualidade de vida.
Art. 2º – São objetivos específicos do programa:
I – a promoção da saúde e a prevenção de doenças por meio de práticas que

utilizem basicamente os recursos naturais;
II – a implantação de terapias integrativas junto às unidades de saúde e hospitais

públicos  do  Estado,  com  as  seguintes  modalidades:  massoterapia,  fitoterapia,
homeopatia,  terapia  floral,  acupuntura,  hidroterapia  e  termais,  cromoterapia,
aromaterapia,  arteterapia,  ayurvédica,  bioenergética,  oligoterapia,  geoterapia,
quiropraxia, iridologia, hipnose, psicanálise, reiki, trofoterapia, radiestesia, naturologia,
ortomolecular, ginástica terapêutica e terapia da respiração;

III  –  o  estímulo  à  utilização  de  técnicas  de  avaliação  energética  das  terapias
naturais;

IV – a divulgação dos benefícios decorrentes das terapias naturais.
Art. 3º – As modalidades terapêuticas adotadas por meio do Programa de Terapias

Integrativas deverão ser desenvolvidas por profissionais devidamente habilitados e
inscritos nos respectivos órgãos de classe municipal, estadual e federal.

Art.  4º  – Para  atender  o  disposto  nesta  lei,  o  Poder  Executivo  poderá  celebrar
convênios  com  órgãos  federais  e  municipais,  bem  como  com  entidades
representativas de terapeutas.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Existem  hoje  no  Estado  de  Minas  Gerais  cerca  de  1.000.000  de

pessoas que, anualmente, se tratam pelas terapias integrativas e energéticas, com
um mercado de aproximadamente 100.000 profissionais, muitos dos quais registrados
em associações ou sindicatos de classe.

Contudo, essas práticas carecem de uma regulamentação adequada, que possa
assegurar ao usuário o mínimo de qualidade e eficiência no atendimento, conforme
preconizam as Constituições Estadual e Federal.

Embora  ainda  existam  acalorados  debates  sobre  essas  técnicas,  compete  aos
legisladores  garantir  e  assegurar  a  liberdade  do  exercício  profissional  e,
simultaneamente, a qualidade do atendimento ao público que a escolher.

Este projeto de lei visa suprir a lacuna existente, contribuindo ainda mais para a
qualidade  da  profissionalização,  da  capacitação  e  do  treinamento,  bem  como do
exercício da profissão de terapeuta.

Além  de  projetos  de  lei  tramitando  em  vários  estados,  diversos  Municípios
aprovaram lei de implantação das terapias integrativas na rede municipal e estadual
de saúde, a exemplo de Guarulhos (SP) – Lei nº 6.356, de 19 de março de 2008;
Presidente Médici (RO) – Lei nº 1.333, de 10 de abril de 2007; Diamante do Sul (PR)
– Lei nº 371, de 5 de julho de 2007; Itapira (SP) – Lei nº 3.993, de 26 de outubro de
2006; São Paulo (SP) – Lei nº 13.717, de 8/1/2004; Grão Pará (SC) – Lei nº 988, de
20 de março de 2000; Braço do Norte (SC) – Lei nº 1.581, de 24 de abril de 2000;
Erechim (RS) – Lei nº 3105, de 1998 e Lei nº 185, de 2000; Vilhena (RO) – Lei nº
2.411, de 21 de maio de 2008; Aracaju (SE) – Lei nº 3.685, de 13 de março de 2009;
João Pessoa (PB) – Lei nº 1.665, de 28 de julho de 2008; Rio de Janeiro – Lei nº
5.471, de 10 de junho de 2009; e Mato Grosso – Lei nº 9.567, de 29 de junho de
2011.

Em  face  da  importância  da  matéria,  entendo  que  a  criação  do  Programa  de
Terapias  Integrativas,  objeto  deste  projeto,  é  uma  importante  medida  a  ser
implementada por nosso estado, que contribuirá sensivelmente para o nosso sistema
público de saúde e para o bem-estar da nossa população.
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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 852/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.126/2013)

Autoriza o Instituto Estadual de Florestas – IEF – a fazer reverter ao Município de
Carmópolis de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Instituto Estadual de Florestas – IEF – autorizado a fazer reverter ao

Município de Carmópolis de Minas o imóvel com área de 20.000m² (vinte mil metros
quadrados)  situado  no  local  denominado  Vargem  da  Ponte,  nesse  município,
conforme escritura pública de doação de imóvel registrada sob o n° 16.039, no Livro
2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei foi doado ao Instituto Estadual

de Florestas, em 1968, pelo Município de Carmópolis de Minas, para a formação de
um horto florestal.

Transcorridos mais de 40 anos da doação e não atendidos os fins que a ensejaram,
o Executivo Municipal solicita a reversão do bem a fim de incorporá-lo novamente ao
patrimônio do Município para  a construção de importantes  obras como o terminal
rodoviário e o centro de convenções.

A reversão pretendida está prevista na escritura pública de doação e, além de justa
e de interesse público, atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos,  não acarreta despesas para o erário  e não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

Por  sua  importância,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  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.
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PROJETO DE LEI Nº 853/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.972/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e
documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à
saúde no caso de negativa de cobertura e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde

obrigadas a fornecer ao consumidor informações e documentos, nos termos desta lei,
em caso de negativa de cobertura parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico
ou de diagnóstico, bem como de tratamento e internação.

Parágrafo  único  –  Para  efeitos  do  disposto  nesta  lei,  considera-se  negativa  de
cobertura a recusa em custear a assistência à saúde, de qualquer natureza, ainda
que fundamentada em lei ou cláusula contratual.

Art. 2º – Na hipótese de negativa de cobertura parcial ou total, a operadora do plano
ou seguro de assistência à saúde entregará ao consumidor, no local do atendimento
médico, de forma imediata e independentemente de solicitação:

I – o comprovante da negativa de cobertura, no qual constará, além do nome do
cliente e do número do contrato:

a) o motivo da negativa, exposto de forma clara, inteligível e completa, vedado o
emprego  de  expressões  vagas,  abreviações  ou  códigos,  devendo  ser  apontados,
quando possível,  a  cláusula do contrato ou o dispositivo de lei  que fundamenta a
negativa;

b) a data da negativa;
c) o responsável pela negativa;
d) a razão ou a denominação social da operadora ou seguradora;
e) o número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – da operadora ou

seguradora;
f) o endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora;
II – uma via da guia de requerimento para autorização de cobertura.
Parágrafo  único  –  As  informações  de  que  trata  este  artigo  poderão  ser

encaminhadas por fax ou qualquer outro meio que assegure ao consumidor o seu
recebimento, vedada a utilização exclusiva de comunicação verbal.
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Art. 3º – Na hipótese de o consumidor estar impossibilitado ou com dificuldades
para  solicitar  ou  receber  os  documentos  e  as  informações,  poderá  fazê-lo,
independentemente de procuração ou autorização, parente por consanguinidade ou
afinidade, nos termos da lei civil.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem como objetivo amenizar as dificuldades enfrentadas

pelos beneficiários de planos de saúde, uma vez que as regulamentações do setor
não têm sido suficientes para reduzir os problemas vividos pelos usuários. Não são
novidade os constantes transtornos enfrentados pelos consumidores de planos de
assistência à saúde, diante do precário atendimento a que são submetidos. Aliada a
isso,  existe  a  negativa  de  cobertura  de  procedimentos  médicos  por  parte  das
seguradoras de planos de assistência à saúde, que hoje se valem da possibilidade de
promover a negativa, sem a necessidade de justificativa para tanto. Isso leva a que
muitas vezes a negativa de cobertura por parte das seguradoras de planos de saúde
é feita de forma autoritária, com um simples telefonema ao prestador de serviço, sem
nenhum respaldo legal ou contratual.

Assim,  os  consumidores  desamparados  se  veem  obrigados  a  buscar  a  tutela
jurisdicional, a fim de garantir a reparação da violação de seus direitos. Ao agirem
dessa maneira, torna-se gritante a violação do direito à informação, previsto no art. 6º,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Certo é que o referido direito não se
refere apenas às informações relativas ao objeto do contrato firmado, mas também às
que advierem da relação de consumo,  as  quais  devem ser  prestadas em todo o
decorrer do período contratado.

É imperioso ressaltar  que não há óbice à apresentação desta proposição de lei,
uma vez que a matéria em comento se insere na esfera legislativa do Estado, não
sendo sua iniciativa de competência privativa da União. Isso porque o projeto em
comento  dispõe  sobre  conteúdo  que  diz  respeito  ao  consumo,  matéria  de
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competência  concorrente  da  União,  dos  estados  e  do  Distrito  Federal,  conforme
dispõe o art. 24 da Constituição da República.  Certo é que o § 3º do artigo acima
mencionado 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 sua aprovação permitirá  aos consumidores de
planos  de  saúde  que  pretendem  alguma  cobertura  para  procedimento  médico,
cirúrgico ou de diagnóstico, bem como de tratamento e internação, saber  o exato
motivo da negativa de cobertura, caso ela ocorra, propiciando aos usuários buscar a
proteção jurisdicional do Estado, se for o caso.

Dito isso, temos que este projeto de lei representará grande avanço, motivo pelo
qual  o apresentamos,  com a  convicção de que ele  receberá  o  apoio  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 854/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.365/2011)

Institui o Selo Verde para veículos automotores de transporte coletivo e de carga no
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído no Estado o Selo Verde, com o objetivo de identificar os

veículos  de  transporte  coletivo  e  de  carga  que  se  enquadram  nos  padrões
estabelecidos para controle de emissão de gás carbônico.

Parágrafo  único  –  O  Selo  Verde  será  colado  no  vidro  dianteiro  dos  veículos
aprovados.

Art.  2º  –  Compete  ao  Poder  Executivo  designar  o  órgão  competente  para  a
administração e aplicação das medidas necessárias à consecução dos objetivos de
que trata esta lei.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias a
contar da data de sua publicação.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como objetivo  conscientizar  e  incentivar  a

redução da  emissão de  gases  na  atmosfera  pelos  transportadores  de  pessoas  e
cargas.

O Selo Verde identificará os ônibus e demais veículos de transporte que estiverem
dentro dos padrões ambientais.

Precisamos da mobilização de todos para minimizar as graves mudanças climáticas
em curso, e é nesse contexto de valorização da qualidade de vida do planeta que se
destaca  a  importância  de  o  setor  de  transporte  participar  de  ações  para  a
preservação  do  meio  ambiente,  controlando  a  emissão  de  fumaça  preta.  Com  a
implantação do Selo Verde, o passageiro vai saber se o ônibus que ele utiliza todo dia
está dentro dos padrões estabelecidos com vistas ao alcance desse objetivo.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 855/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.742/2013)

Dispõe sobre o serviço Disque Idoso no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O Estado  manterá  o  serviço  de  atendimento  telefônico  Disque  Idoso,

gratuito e ininterrupto, atendendo às seguintes finalidades:
I  –  prestar  informações  ao  idoso  ou  a  seu  cuidador  sobre  a  existência  e  o

funcionamento dos principais serviços sociais disponíveis na sede de seu município
ou no polo regional a que ele pertença;

II – orientar os idosos sobre seus direitos e deveres;
III  –  receber  denúncias  da  população  referentes  ao  idoso  desaparecido,

abandonado, desmemoriado, em perigo de vida, em situação de violência física ou
psicológica ou em outra situação que mereça ser denunciada.
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Art. 2º – O recebimento de denúncias será efetuado sem qualquer identificação,
com sigilo absoluto, mediante um número de protocolo, preservando-se integralmente
os dados do denunciante.

Art.  3º  –  O  Estado  poderá  celebrar  convênios  com  os  municípios,  visando  à
instituição de  uma política  conjunta  de  apuração das  denúncias  formuladas  e  ao
encaminhamento destas aos órgãos fiscalizadores competentes.

Art.  4º  –  O  Estado  divulgará  um  número  de  telefone  para  contato  direto  da
população.

Art.  5º  –  O  serviço  de  que  trata  esta  lei  será  instituído  no  prazo  seis  meses
contados da data de publicação desta lei.

Art. 6º – O custeio do serviço previsto nesta lei será feito por meio de dotações
orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  do  Estado,  e  de  recursos
oriundos de convênios e acordos celebrados com entidades públicas e particulares.

Art. 7° – O Estado promoverá ampla divulgação das medidas contidas nesta lei,
afixando nos prédios públicos e nos veículos de transporte coletivo, em local visível,
cartaz contendo o número do serviço do Disque Idoso.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação – A implantação do Disque Idoso tem por objetivo prestar informações

ao idoso ou a  seu cuidador  sobre  a  existência  e  o  funcionamento  dos principais
serviços sociais  a seu dispor  na sede de seu Município;  orientar  sobre direitos  e
deveres  e  receber  denúncias  da  população  referentes  a  idosos  desaparecidos,
abandonados,  desmemoriados,  em  perigo,  em  situação  de  violência  física  ou
psicológica.

Apesar dos esforços em privilegiar os idosos por todo o País, existem muitos que,
por ignorância ou desinformação, sofrem com a solidão, doenças, abandono, maus-
tratos e até violência explícita. Daí a necessidade da instalação do Disque Idoso, que
servirá para facilitar a inserção desses idosos nos serviços sociais existentes.

De  acordo  com  o  projeto  de  lei,  o  recebimento  de  denúncias  será  feito  sem
qualquer  identificação  do  denunciando.  As  despesas  com  a  execução  do  Disque
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Idoso  correrão por  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementares  se
necessário.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste
projeto, que julgamos importante para os idosos em nosso estado.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 79/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 856/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.337/2011)

Dispõe sobre a pesagem obrigatória de botijões e cilindros de gás liquefeito  de
petróleo – GLP – à vista do consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos que comercializam gás liquefeito de petróleo – GLP –

ficam obrigados, na ocasião da venda, a comprovar o peso do botijão ou cilindro que
está sendo entregue ao consumidor e, do mesmo modo, verificar o peso do botijão ou
cilindro recolhido em substituição.

§ 1º – Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se botijão o invólucro
de 13kg (treze quilogramas) de GLP e cilindro os invólucros de 45 (quarenta e cinco)
e 90kg (noventa quilogramas) de GLP.

§  2º  –  A aferição  do  peso  será  efetuada  à  vista  do  consumidor,  devendo  os
estabelecimentos  mencionados  no  caput,  bem  como  os  veículos  distribuidores  a
domicílio, dispor de balança para o fiel cumprimento desta lei.

Art.  2º  –  Constatada  a  existência  de  diferença  a  menor  entre  o  conteúdo  e  a
quantidade  líquida  expressa  no  botijão  ou  cilindro,  o  consumidor  fará  jus  ao
abatimento correspondente, no preço do produto, no ato do pagamento.

§  1º  –  Os  estabelecimentos  que  comercializam  GLP deverão  colocar  em  local
visível ao consumidor o peso bruto e o peso líquido dos botijões e cilindros de que
trata esta lei.

§  2º  –  Caso  se  constate  na  pesagem  do  botijão  ou  cilindro  que  está  sendo
substituído sobra  de  gás  cujo consumo total  do  conteúdo não se efetivou será o
consumidor  ressarcido da  importância correspondente,  mediante  compensação no
preço do botijão ou cilindro adquirido.
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Art. 3º – O descumprimento desta lei será punido pela autoridade competente do
Estado com  multa  de  50  Ufirs  (cinquenta  Unidades  Fiscais  de  Referência),  valor
duplicado na reincidência, sem prejuízo das sanções administrativas do art. 56 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e das infrações de natureza civil, penal e outras
definidas em normas específicas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto é de suma importância para o consumidor mineiro, pois

visa obrigar os estabelecimentos que comercializam gás à pesagem do produto na
presença do cliente.

A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso I, define a competência concorrente
dos estados para legislar, entre outros, sobre direito econômico. Mais adiante, em seu
art. 170, diz: “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 os seguintes princípios: (…) V – defesa do consumidor”.

São várias as reclamações e suspeitas de consumidores sobre a possibilidade de
fraude no peso dos botijões de gás. Alegam esses consumidores que muitos botijões
substituídos na hora da compra não lhes permitem usar da totalidade do gás, ficando
sempre alguma sobra do produto.

Sendo assim,  e  para  que se  acabe com qualquer  suspeita justa ou injusta por
ambas  as  partes,  comerciantes  e  consumidores,  conto  com  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 857/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.097/2014)

Dispõe  sobre  a  implantação  do  sistema  biométrico  de  identificação  de  recém-
nascidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a implantar e a operacionalizar sistema
biométrico  de  identificação  dos  recém-nascidos  nos  hospitais  e  maternidades
públicas e privadas do Estado.

Parágrafo único – O sistema de identificação biométrico a que se refere esta lei,
centralizado no órgão estadual competente, consiste em um banco de dados civil que
vinculará as impressões digitais das mãos e dos pés dos recém-nascidos às de suas
mães.

Art. 2º – As impressões digitais dos recém-nascidos serão colhidas imediatamente
após seu nascimento pelos hospitais e maternidades, por meio de leitor biométrico.

Art. 3º – As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de dotações próprias,
suplementadas se necessário.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação:  Biometria  [bio  (vida)  +  metria  (medida)]  é  o  estudo  estatístico  das

características  físicas  ou  comportamentais  dos  seres  vivos.  Recentemente  esse
termo também foi associado à medida de características físicas ou comportamentais
das pessoas como forma de identificá-las  como seres únicos.  Hoje a biometria  é
usada na identificação criminal e no controle de acesso a determinados locais, entre
outros usos. Os sistemas chamados biométricos podem basear seu funcionamento
em características de diversas partes do corpo humano, como, por exemplo, os olhos,
a palma da mão, as digitais do dedo, a retina ou as íris dos olhos. A premissa em que
se fundamentam é a de que cada indivíduo é único e possui características físicas e
comportamentais próprias.

Pretendemos com este projeto criar um sistema de identificação mais eficiente do
que o atualmente em vigor, que consiste no registro da impressão plantar e digital do
bebê e da impressão digital da mãe, conforme estabelece o art. 10, inciso II, da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 10 – (...)
II  –  identificar  o  recém-nascido  mediante  o registro de  sua impressão plantar  e

digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas
pela autoridade administrativa competente”.
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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 novo sistema servirá como importante fator de prevenção na resolução de
casos de subtração e troca de bebês nas maternidades, podendo inclusive auxiliar
nos casos de abandono de recém-nascidos.

A implantação de equipamentos de biometria  das impressões digitais,  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 estes.

A tecnologia deve reduzir os casos de tráfico e roubo de bebês no Estado, já que,
ao  deixar  a  maternidade,  a  mãe  passará  por  um  identificador  biométrico  que irá
informar se o bebê que ela leva é, de fato, seu.

Com a nova tecnologia, as crianças passarão a receber um prontuário próprio, com
os registros de todos os dedos das mãos e informações sobre a mãe, evitando que os
bebês sejam registrados por pais diferentes.

Cabe ressaltar  que  outros  estados  já  estão  adotando  esse  importante  sistema,
como Santa Catarina, Paraná e Pernambuco.

Diante de todo o exposto, apresentamos esta propositura, contando com o apoio
dos nobres pares para sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 280/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 858/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.740/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis do Estado de afixar
cartazes informando a diferença entre os preços da gasolina e do etanol.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  proprietários  de  postos  de  combustíveis  obrigados  a  afixar

nesses estabelecimentos cartaz informando aos consumidores a diferença entre os
preços da gasolina e do etanol.

Parágrafo  único  –  A informação  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  refere-se  à
diferença percentual entre o valor do litro da gasolina e o valor do litro do etanol.
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Art. 2º – Compete ao Procon-MG implantar e gerenciar as medidas previstas nesta
lei e criar mecanismos necessários à sua implementação.

Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo possibilitar ao consumidor o direito

de escolher entre o álcool (etanol) e a gasolina, analisando a diferença de preço entre
um e outro.

Somente desta forma é que se pode garantir o direito do consumidor de entender
se naquele momento é melhor abastecer com etanol ou com gasolina.

O projeto é de extrema relevância, uma vez que está de acordo com o Código de
Defesa  do  Consumidor  e,  portanto  merece  prosperar,  colaborando  com  os
consumidores do Estado.

Cálculos feitos pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Cepea
–, da USP, uma das maiores referências do País em relação ao etanol, demonstram
que o motorista não deve abastecer o veículo flexfuel com álcool (etanol) se o preço
do litro superar 70% do valor da gasolina. Tal percentual reflete o menor rendimento
do álcool (etanol), que faz o veículo rodar menos quilômetros que a gasolina com um
mesmo volume de combustível.

A conta, simples de ser realizada, estabelece a divisão do preço do álcool (etanol)
pelo preço da gasolina. Se o valor da conta for inferior a 0,7000, o abastecimento com
álcool (etanol) é mais vantajoso, caso contrário deve-se abastecer com gasolina.

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 Defesa do Consumidor
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 859/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.468/2011)

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura
de Origem Vegetal ou Animal.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de

Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal.
Art. 2º – A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal tem os seguintes objetivos:
I – incentivar a adoção de medidas que evitem o lançamento de resíduo de óleo e

gordura de origem vegetal ou animal em rede de coleta de esgoto e de drenagem
pluvial;

II – reduzir a poluição ambiental dos solos e das águas provocada pelo lançamento
de óleo e gordura em rede de coleta de esgoto e de drenagem pluvial;

III – reduzir o gasto de recurso público aplicado em manutenção de rede de coleta
de esgoto e de drenagem pluvial;

IV – evitar o entupimento de rede de coleta de esgoto e de drenagem pluvial.
Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se resíduo de óleo e gordura de

origem vegetal ou animal a sobra descartada após a utilização de óleo e gordura em
atividade culinária.

Art. 3º – A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura
de Origem Vegetal ou Animal observará as seguintes diretrizes:

I – incentivo a práticas de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou
animal  por  meio  de  suporte  técnico a  cooperativas,  associações e  empresas que
atuem na área de reciclagem;

II – conscientização da população quanto a dano proveniente do descarte residual
de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  ou  animal  no  meio  ambiente  e  quanto  às
vantagens da sua reutilização ou reciclagem;

III  –  estímulo a iniciativas não governamentais voltadas para a reciclagem, bem
como a ações ligadas às diretrizes da política de que trata esta lei, especialmente as
que impliquem geração de trabalho e renda;

IV – busca do cumprimento de metas de proteção ao meio ambiente;
V – promoção de estudo e desenvolvimento de projeto e programa que atenda às

finalidades desta lei;
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VI  –  incentivo  à  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  municípios  e  as
organizações não governamentais – ONGs;

VII – implantação e gerenciamento de coleta especial;
VIII  –  incremento  na  fiscalização  de  indústria  de  alimentos  e  de  serviço  de

alojamento e alimentação, conforme classificação do Anexo X da Lei n° 7.166, de 27
de agosto de 1996;

IX  –  monitoramento  do  descarte  de  material  originário  de  limpeza  de  caixa  de
gordura realizada por empresa prestadora de serviço dessa natureza.

Art. 4º – Para a execução dos objetivos propostos no art. 2° desta lei, o Executivo
promoverá:

I  –  a  realização  de  estudo sobre  as  formas  adequadas  de  descarte  de  óleo  e
gordura de origem animal e vegetal;

II  –  a  realização  de  estudo  sobre  a  viabilidade  de  coleta  especial  e
reaproveitamento  do  resíduo  de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  ou  animal,
especialmente, para a produção de biodiesel;

III – o desenvolvimento de campanha de conscientização ambiental da população;
IV – o estabelecimento de convênio com empresas e entidades envolvidas com

reciclagem;
V – a fiscalização e o monitoramento quanto ao funcionamento adequado de caixa

de gordura dos estabelecimentos citados no inciso VIII do art. 3° desta lei.
CAPÍTULO II

DO RECOLHIMENTO DE ÓLEO E GORDURA
Art. 5º – Para fins do disposto nesta lei, o Executivo instalará, em cada município,

no mínimo um posto para o recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem
vegetal ou animal, podendo utilizar equipamentos públicos já instalados.

Parágrafo  único  –  O  recolhimento  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  será
registrado no ato de entrega do resíduo de que trata esta lei, para fins de fiscalização
ou bonificação resultante de convênio que vier a ser firmado pelo Executivo.

Art. 6º – Como medida de incentivo ao recolhimento do resíduo de que trata esta
lei, o Executivo poderá criar um sistema de bonificação pecuniária para a entrega dos
resíduos.
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Parágrafo  único  – O valor  do  bônus a  que se  refere  o  caput deste artigo  será
estabelecido no regulamento desta lei.

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES

Art.  7º  –  Ficam obrigados  os  empreendedores  responsáveis  por  feira  e  evento
realizados em próprio público a instalar recipiente adequado para o recolhimento do
resíduo de que trata esta lei.

Parágrafo único – Fica isento da obrigatoriedade de que trata o “caput” deste artigo
o evento em que não haja preparação de alimento, e em que não seja utilizado gás
liquefeito de petróleo.

Art.  8º – Fica obrigada a empresa pública ou privada cuja atividade acarretar  a
produção de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal ou animal a entregar esse
resíduo no posto de recolhimento a que se refere o art. 5º desta lei ou a empresa que
comercialize esse produto.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 9º – O descumprimento do disposto no art. 7º desta lei acarretará multa, além
da obrigação de cessar a transgressão no prazo fixado no regulamento desta lei.

Parágrafo único – O valor da multa de que trata o caput deste artigo será de:
I  – R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais)  para evento com público até 2.500

pessoas;
II – R$1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) para evento com público superior a

2.500 pessoas;
III  –  R$4.000,00  (quatro  mil  reais)  para  evento  com  público  superior  a  10.000

pessoas;
IV – R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para evento com público superior a

25.000 pessoas.
Art. 10 – O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará a empresa a que se

refere o art. 8º desta lei às seguintes penalidades, além da obrigação de cessar a
transgressão:

I – advertência;
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II – multa;
III  –  interdição  parcial  ou  total  da  atividade,  até  que  sejam  corrigidas  as

irregularidades;
IV – cassação do alvará de localização e funcionamento de atividades.
Art.  11  –  A advertência  de  que  trata  o  inciso  I  do  art.  10  desta  lei  implica  a

obrigatoriedade de o infrator não sanar a irregularidade dentro do prazo fixado no
regulamento desta lei.

Art. 12 – A multa de que trata o inciso II do art. 10 desta lei será aplicada quando o
infrator não sanar a irregularidade dentro do prazo fixado no regulamento desta lei.

Art. 13 – O valor da multa de que trata o inciso II do art. 10 desta lei será de:
I – R$1.000, 00 (mil reais) para estabelecimento com área de até 150 m² (cento e

cinquenta metros quadrados);
II – R$2.000,00 (dois mil reais) para estabelecimento com área acima de 150 m²

(cento e cinquenta metros quadrados).
Art. 14 – os valores da multa a que se referem o § 1º do art. 9º e o art. 13 desta lei

serão reajustados anualmente, nos mesmos termos da legislação específica em vigor.
Art. 15 – O prazo para pagamento da multa de que tratam o § 1º do art. 9º e o art.

13 será fixado em regulamento desta lei e, após vencimento, o valor respectivo será
escrito em dívida ativa.

Art.  16 – Em caso de reincidência no descumprimento do disposto nesta lei, as
multas de que tratam o § 1º do art. 9º e o art. 13 desta lei serão aplicadas em dobro
relativamente ao seu valor inicial.

Parágrafo único – Considera-se reincidência, para efeitos desta lei,  a prática da
mesma  infração,  cometida  pelo  mesmo  agente  no  período  de  até  doze  meses,
contado da última advertência ou multa.

Art. 17 – A penalidade de cassação do alvará de localização e funcionamento de
atividade de que trata o inciso IV do art. 10 desta lei será aplicada:

I – após três meses de interdição da empresa, na hipótese de não ter sido sanada a
irregularidade;

II – na hipótese de descumprimento do auto de interdição.
Art. 18 – As penalidades de que trata esta lei serão aplicadas após a implantação

nas regionais, do posto de recolhimento a que se refere o art. 5º desta lei.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 – Para cumprimento do disposto nesta lei, o Executivo poderá estabelecer
convênio, contrato e parceria com órgão ou entidade pública ou privada.

§ 1º – O órgão ou a entidade a que se refere o caput deste artigo deverão manter
cadastro  com dados  de identificação da pessoa física ou  jurídica  que proceder  à
entrega do resíduo de que trata esta lei.

§ 2º – A entidade privada a que se refere o caput deste artigo deverá cadastrar-se,
previamente, no órgão competente do Estado.

Art.  20  –  O  Executivo  promoverá  campanha  para  o  recolhimento  de  resíduo
originário de óleo e gordura de origem vegetal ou animal e sobre as consequências
desse ato para a preservação do meio ambiente.

Parágrafo único – A campanha de que trata o  caput deste artigo será iniciada no
primeiro dia útil após a data de vigência desta lei.

Art. 21 – Os estabelecimentos comerciais ou industriais terão o prazo de noventa
dias para se adaptarem ao disposto nesta lei, contado da data de sua vigência.

Art.  22  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotação orçamentária própria.

Art. 23 – O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias.
Art. 24 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Paulo Lamac – Fred Costa.
Justificação:  Submetemos à  apreciação dessa Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e
Gordura de Origem Vegetal ou Animal.

A apresentação  deste  projeto  fundamenta-se  no  propósito  de  contribuir  para  a
discussão do assunto e que para que se possa contemplar aspectos fundamentais
sobre o tratamento e a reciclagem de óleos e gorduras de origem animal e vegetal. É
inegável a importância de construir-se uma legislação sobre esse tema, em razão da
preocupação com o meio ambiente e da busca de sua preservação serem tópicos
comuns de discussão em âmbito internacional. Destaca-se ainda o enorme dispêndio
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de recursos na manutenção e na recuperação de redes públicas de esgotamento
sanitário e também de águas pluviais, provocadas pelo descarte inadequado de tais
resíduos. Outro ponto que merece atenção é o crescente interesse comercial pelo
resíduo de óleos e gorduras de origem animal e vegetal, cuja coleta, tratamento e
reciclagem  já  estão  ocorrendo  em  outras  cidades  brasileiras  e  do  exterior,  com
especial destaque para as experiências das cidades de Salvador, na Bahia, e de São
Francisco, na Califórnia. Os altos custos de manutenção de redes públicas aliados ao
grande  interesse  comercial  demonstrado  pelo  resíduo  em  questão  permitem
pressupor  a  viabilidade  do  estabelecimento  de  parcerias  com  órgãos  públicos  e
entidades da iniciativa privada que tendem a minimizar os custos de implantação e a
execução  de  tal  política.  Nesse  sentido,  este  projeto  propõe  a  especificação  de
determinados procedimentos, bem como sugere o estabelecimento de convênios e
parcerias para a implementação desta política ambiental.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 745/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 860/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.779/2011)

Dispõe sobre a realização do exame de oximetria de pulso em todos os recém-
nascidos nas maternidades do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O  exame  de  oximetria  de  pulso  deverá  integrar  o  rol  de  exames

obrigatórios  a  serem  realizados  nos  recém-nascidos  atendidos  nas  maternidades
públicas e privadas no Estado.

Art.  2º  –  O  exame  de  que  trata  o  art.  1º  deverá  ser  realizado  nos  membros
superiores e inferiores dos recém-nascidos, ainda no berçário, após as primeiras vinte
e quatro horas de vida e antes da alta hospitalar.

Art.  3º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Atualmente  a  cardiopatia  congênita  é  detectada em  alguns  recém-

nascidos somente após a alta hospitalar, o que resulta em morbidade significativa e
ocasionalmente em morte.

A oximetria de pulso é um exame indolor utilizado para medir os níveis de oxigênio
no sangue. Ele deve ser realizado em recém-nascidos assintomáticos após 24 horas
de vida, para detectar a presença de cardiopatia congênita grave.

Nas maternidades onde o exame é realizado,  também em berçários,  os recém-
nascidos passam pela análise de saturação do oxigênio no sangue. Se for detectado
um nível abaixo de 95%, é realizado ecocardiograma para investigar a existência de
cardiopatia congênita.

É  comum  o  fato  de  recém-nascidos  receberem  alta  e  precisarem  retornar  ao
hospital,  pouco  tempo  depois,  com  problemas  graves,  que  poderiam  ter  sido
investigados antes da alta pós-parto, por meio da oximetria de pulso.

É importante mencionar que, durante o pré-natal, o ecocardiograma fetal, que pode
ser realizado entre a 18ª e 24ª semana de gravidez,  possibilita a averiguação de
alguma anomalia cardíaca no feto.

Considerando  que  o  ecocardiograma  fetal  nem  sempre  faz  parte  dos  exames
solicitados pelo médico durante  o  pré-natal,  a  oximetria  de  pulso,  de  muito  baixo
custo, poderá salvar vidas, por permitir uma investigação cardiológica mais profunda.

Sendo assim, a realização de exames de detecção de doenças cardiológicas tanto
na fase  intrauterina  quanto  nos recém-nascidos,  como o  “teste  do  coraçãozinho”,
como é  conhecido  o  exame,  é  um  procedimento  de  suma importância  a  fim  de
minimizar os riscos de defeitos congênitos.

Entendendo ser mais uma ferramenta importante para salvar vidas, proponho este
projeto de lei, contando com o apoio dos meus nobres pares para sua aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen
Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 292/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 369/2015,  da  Comissão do Trabalho,  em que solicita  seja encaminhado aos

deputados  federais  integrantes  da  bancada  mineira  na  Câmara  dos  Deputados
pedido de providências para que se posicionem contrariamente à tramitação e ao
conteúdo do Projeto de Lei nº 4.330/2004.

Nº  370/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência dos Correios pedido de providências para a abertura de negociação com
seus trabalhadores diante da greve iniciada em 18/3/2015.

Nº  371/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para a conclusão do projeto de engenharia referente
à pavimentação da Rodovia MG-124, no trecho entre Paula Cândido e Divinésia. (– À
Comissão de Transporte.)

Nº  372/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à diretora de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar
pedido de informações sobre os alunos matriculados nos Colégios  Tiradentes e o
vínculo desses alunos com os militares, tendo em vista que há denúncias de que o
Colégio  Tiradentes  tem  concedido  matrícula  a  alunos  sem  vínculo  com  militares,
preterindo alunos diretamente vinculados a militares.

Nº  373/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais
pedido de informações  sobre  o  servidor  Fernando Pereira  Gomes Neto,  Masp  nº
1040151-1,  lotado  no  Hospital  João  XXIII,  em  Belo  Horizonte,  para  apuração  de
denúncia de suposta acumulação ilegal de cargos públicos.

Nº 374/2015, do deputado João Leite e outros, em que solicitam seja encaminhado
ao secretário de Planejamento e Gestão pedido de informações com envio de cópia
da deliberação, devidamente homologada pelo governador do Estado, que originou a
Deliberação nº 1, de 11/2/2015, da Câmara de Coordenação-Geral,  Planejamento,
Gestão e Finanças.

Nº 375/2015, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais, em
que solicitam seja encaminhado ao presidente da empresa Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S.A. pedido de informações sobre a situação do projeto do metrô em
Belo Horizonte. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)
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Nº  376/2015,  do  deputado  Antônio  Jorge,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de Saúde pedido  de  providências  para  o  pagamento  das  parcelas  em
atraso de convênio com o Hospital de Misericórdia do Município de Santos Dumont.
(– À Comissão de Saúde.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  832/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 174/2011.
Nº  833/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 308/2011.
Nº  834/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 307/2011.
Nº  835/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.091/2011.
Nº  836/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 575/2011.
Nº  837/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 670/2011.
Nº  838/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 574/2011.
Nº  839/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 538/2011.
Nº  840/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 536/2011.
Nº  841/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.182/2014.
Nº  842/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.049/2014.
Nº  843/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.728/2013.
Nº  844/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.941/2014.
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Nº  845/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.727/2013.

Nº  846/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.679/2013.

Nº  847/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.684/2013.

Nº 848/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  Seção  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado de cópia  do  relatório  de visita  dessa comissão ao Ceresp –  Betim
realizada em 13/3/2015, em face das violações de direitos humanos ocorridas nesse
estabelecimento.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões

Segurança Pública,  de Transporte e de Meio Ambiente e do deputado Alencar da
Silveira Jr.

Questão de Ordem
O deputado João Leite – Obrigado pela palavra que V. Exa. me concede apesar

daqueles que querem calar as vozes. É interessante que ouvimos aqui o esbravejar e
a  revolta  daqueles  que  foram  às  ruas  botar  o  presidente  Collor  para  fora.  Eles
estavam nas ruas. Tenho as fotos. Naquele tempo estava ainda como atleta, mas eu
via nas ruas: “Fora Collor, bandido, criminoso”. Antes era: “Fora, Sarney!”. O governo
do PMDB, com 80% de inflação: “Fora, Sarney! Vá embora!”. No entanto, agora estão
acomodados com a população e querem dizer que é preconceito. Lamento que não
consigam  conviver  com  a  democracia.  Agora  é  o  nosso  momento  de  fiscalizar.
Estamos fiscalizando tudo. Hoje, por exemplo, estamos vendo que os diretores e o
conselho  da  Cemig  terão  12%  de  aumento  enquanto  seus  funcionários,  3%.  O
presidente da Cemig passa a receber R$119.000,00 por mês. Isso é o que dói. Agora,
a  conta  de  luz  da  Cemig  terá  39%  de  aumento,  e  o  governo  vai  arrecadar
R$1.540.000.000,00.  Tem de fazer  a conta  aí  para tirar  daquele  déficit,  deputado
Gustavo Valadares: são R$1.540.000.000,00. E o que vamos dizer de Pimentel, de
Dilma e de Lula? Pimentel falou a verdade na campanha? Ele disse que iria tirar o
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ICMS. Sr. Presidente, o deputado Alencar da Silveira Jr. está ansioso. Ele é ansioso.
Pronto.  Então,  Pimentel  prometeu que tiraria  o ICMS.  Ele  mentiu.  E  há  dia  mais
especial do que 1º de abril para homenagear um mentiroso? Ele mentiu. Ele vai tirar
dos mineiros R$1.540.000.000,00. Veio um deputado  aqui dizer: “Não vamos fazer
como o  governo passado,  que colocava os secretários  nos conselhos”.  Deputado
Alencar, o Sr. Helvécio Magalhães vai receber R$236.000,00. Além do salário dele de
secretário, ele está em vários conselhos: Codemig, Cemig. Vai pegar uma baba. Os
outros conselheiros receberão R$15.000,00 por reunião na Cemig. A população de
Minas Gerais vai pagar essa conta, e querem que fiquemos assim: “Muito bem, PT;
muito bem, Dilma. Estamos muito satisfeitos com o aumento do combustível. O frete
dos caminhoneiros está muito bem”. Ora, os caminhoneiros não deixam os nossos
gabinetes. Eles não aguentam mais esse governo. Vamos ficar calados? Não vamos
nos calar. Vamos falar. Segurem, aguentem. Aqueles que querem acusar as pessoas
saem daqui sorrateiramente para acusar Deus e o mundo. Aprendi desde criança que
isso é abraço de afogado. Abraço de afogado não aceitamos. Se você abraçar quem
está se afogando, está morrendo, você morre junto com ele. Ele agarra seu pescoço
e o afunda. Os afogados querem nos abraçar, Alencar, mas não vamos aceitar. Eles
estão se afogando sozinhos, afogando-se nas mentiras que disseram para o povo,
nas promessas que não realizam. Estão aí os servidores da saúde. Como se explica
a eles que o presidente da Cemig vai ganhar R$119.000,00 enquanto o camarada
que mete leva choque em cima do poste terá 3% de aumento? Onde estão aqueles
que gritavam “Cemig! O servidor da Cemig tomou choque”. Hoje o servidor da Cemig
tomou um choque de 3% de aumento,  enquanto o presidente da  Cemig tem um
aumento de R$119.000,00. É a Bolsa Companheiro na Cemig. Sr. Helvécio receberá
R$236.000,00; os diretores 12% de aumento; e quem toma choque nos postes, 3%
de aumento. Não adianta querer me abraçar. Abraço de afogado não aceito. Desde a
beira do Rio Pará, lá em Velho do Taipa, perto de Pitangui, aprendi: não aceite abraço
de afogado. O PT está se afogando. Que se afogue sozinho!

Oradores Inscritos
O presidente (deputado Duarte Bechir) – Com a palavra, para seu pronunciamento,

o deputado Ulysses Gomes.
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O deputado Ulysses Gomes* – Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Concedo um aparte ao deputado Alencar da Silveira Jr. para acalmar o
nobre colega. Por favor, 2 minutos.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  –  Depois  de  ouvir  o  deputado
Rogério Correia falar, gostaria de dizer que ontem estava na cadeira de dentista, de
boca aberta, mas fiquei mais boquiaberto ainda depois de ouvir o meu dentista. Ele
tem uma televisão no consultório e, na hora, estava passando o Jornal Nacional com
o noticiário de mais coisas de Brasília. Ele só perguntou para mim – tenho a certeza
de que, como ele, qualquer brasileiro perguntaria hoje: “O que os deputados daqui
dizem do que está acontecendo em Brasília?” Não digo nada.

O deputado Rogério Correia acha normal o que está acontecendo em Brasília, com
o mensalão, com o petrolão. Ele vai lá e visita o companheiro José Dirceu. V. Exa. foi
visitar o companheiro José Dirceu, bater um papo com o José Dirceu. Mas aí disse
que o companheiro Rogério Correia não tem nada a ver.

Para finalizar, farei mais um apelo. Há um projeto meu nesta Casa, desde quando
voltei do Japão e trouxe para cá um meio de economizar água, com a proibição das
válvulas  de  descarga,  Sr.  Presidente.  Esse  projeto  precisa  ser  aprovado  com
urgência, já não podemos postergar, com a necessidade de economia de água que
está  aí.  Só tem que ser  caixa acoplada.  Naquela  época foi  feito  um  lobby muito
grande nesta Casa para não deixar ele ser votado, mas agora não tem mais jeito, é
um projeto para economia. Também o reaproveitamento das águas de tanque e de
chuveiro em todas as edificações no Estado de Minas Gerais. Então faço esse apelo
mais uma vez.

Repito: meu dentista me deixou de boca aberta mais uma vez, perguntando o que
diz o deputado Rogério Correia. Obrigado.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Aproveito o aparte só para explicar ao
deputado Alencar da Silveira Jr. que fui lá visitar o Dr. Janot e lhe entregar a lista de
Furnas, aquela em que Aécio fez caixa dois e que tem o nome de muito deputado
daqui. Fui entregar essa lista ao Janot, que abrirá inquérito para verificar como foi a
roubalheira de Furnas e o caixa dois, que até hoje está silenciado. Foi isso que fui
fazer em Brasília. Escutei o Dr. Janot, porque acho que é um assunto importante –



594
____________________________________________________________________________

R$5.500.000,00 que o Aécio fez, o “santo Aécio”. Foi isso que fui fazer ontem em
Brasília.

O deputado Ulysses Gomes* – Muito obrigado, deputado Rogério Correia.
Nesta  oportunidade,  presidente,  quero  compartilhar  um  pouco  algumas

experiências que tenho vivido e a conjuntura atual. Neste final de semana tive a honra
de estar na cidade de Monte Sião. Quero cumprimentar a população do município, da
qual sempre recebi grande apoio e votação muito expressiva, mais uma vez, em todo
o Sul de Minas e, de forma muito especial, em Monte Sião, que completou 166 anos
no último domingo. Foi uma grande festa. Quero cumprimentar o prefeito João Paulo.
Com  a  participação  do  deputado  federal  Reginaldo  Lopes,  inauguramos  lá  a
ampliação da creche municipal.  Este final de semana serão inauguradas todas as
atividades comemorativas pelos 166 anos do município, uma nova creche, que fará
com que o déficit de atendimento dessas crianças seja zerado. Um projeto muito bem
articulado junto ao governo federal, dentro do projeto Pro-Infância, o que mostra que
a presidenta Dilma está no caminho certo quando escolhe como lema do seu governo
“Brasil, Pátria educadora”.

Pensar numa pátria educadora é pensar  num grande projeto da educação.  Nos
últimos 12 anos estamos vendo os investimentos e os avanços nas universidades
federais;  quanto  o  governo  federal  ampliou,  investiu,  melhorou  e  reestruturou  as
universidades. Hoje são inegáveis as oportunidades que os jovens de todo o País
têm. Não sou tão velho assim, mas, infelizmente, na minha juventude não tive tantas
oportunidades quanto há hoje no que diz respeito à educação.

Não é diferente nos institutos federais.  Ou seja, o governo Lula e o governo da
presidenta Dilma pensaram, propuseram e investiram recursos na educação superior
e técnica, criando mais de 200 escolas técnicas no País todo, mostrando exatamente
o  contexto  em  que  uma  pátria  educadora  precisa  pensar:  na  questão  das
universidades, nas escolas técnicas, na infância, na criança. Nos últimos quatro anos
o governo investiu bilhões de reais em milhares de creches espalhadas por todo o
País.  Isso  é  bonito  e  importante,  no  ano  em  que  comemoramos  os  25  anos  do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um dado importante a ser registrado.

Existe uma lacuna no que discutimos a respeito da educação. Ao contrário do que
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vimos  nos  últimos  12  anos  de  investimento  do  governo  federal,  seja  nas
universidades,  seja nas creches,  seja nas parcerias  dos projetos  com municípios,
parte da sociedade que merece uma atenção especial,  que é a nossa juventude,
parece ter sido deixada de lado, sobretudo em Minas Gerais, que, nos últimos 12
anos, deixou de investir na educação, de pensar nos jovens.

Estou vendo aqui o nobre deputado Doutor Jean. Quantas escolas tenho a certeza
que o deputado visita na sua região,  e pode ver a precariedade da estrutura das
nossas escolas.

Estou citando V. Exa. porque costumamos ouvir aqui muitas comparações: no Norte
de Minas, no Jequitinhonha, a situação é muito diferente da sua região, deputado, o
Sul de Minas. O pessoal costuma fazer comparações, Jean. Mas não é porque o Sul
de Minas possui um IDH maior e mais qualidade ou porque possui uma economia
mais pujante que a situação lá é diferente. Pelo contrário, a situação da educação
estadual lá também é muito precária. No que diz respeito aos servidores, é claro, é
igual para todos. Ao longo destes 12 anos, o governo enganou os nossos servidores,
não investiu, não pagou um salário justo. Mas, no que diz respeito à estrutura das
escolas, ela é tão precária quanto em outros lugares.

Podemos ver em várias cidades. Por exemplo, em Estiva, uma cidade pequena no
Sul  de  Minas,  visitei  uma escola  estadual  no  Centro  dessa cidade,  e  duvido  que
algum  deputado  aqui  tenha  a  coragem  de usar  o  banheiro  dessa escola.  E  é  o
banheiro que as crianças usam. Podem dizer: mas é uma situação isolada de uma
escola. Em São Pedro da União, Sudoeste de Minas, a escola não tinha muros, as
janelas  estavam  quebradas  e  a  quadra  coberta  só  com  ferragem  estava  toda
quebrada.  A bola  que a  criançada jogava  parecia  ser  de  pano amarrado,  de  tão
precária que era. Dizem: mas a situação deve ser por conta de ser cidade pequena.

Então vamos  a  Pouso  Alegre,  uma das  cidades  mais  desenvolvidas  do  Sul  de
Minas, e visitem a Escola Estadual Vinícius Meyer para ver se alguém tem coragem
de colocar o filho para estudar lá, por causa da situação de precariedade da escola.
Se não fosse a garra e a determinação dos profissionais que amam o que fazem e
oferecem uma educação de qualidade, ninguém teria condições. Tive de fazer uma
denúncia no Corpo de Bombeiros para que fizessem uma avaliação nessa escola



596
____________________________________________________________________________

pela precariedade que vimos, fiação caída, janelas quebradas. Chove mais dentro da
sala  de  aula  que  fora  dela.  Então é  essa  situação  que enfrentamos,  durante  os
últimos 12 anos, em Minas Gerais: falta de investimento de um governo midiático.
Quando vamos às ruas, encontramos Minas real, totalmente diferente do estado que
o governo vendeu ao longo destes últimos anos.

O deputado Cristiano Silveira  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputado Ulysses,  pelo
aparte. Quero cumprimentá-lo pelas palavras, pela trajetória. O seu mandato, para
nós, que somos de uma geração nova no PT, tem sido referência para nossa atuação.
Queria,  deputado,  dialogar  com  V.  Exa.  sobre  o  que  tenho  ouvido  aqui,  na
Assembleia, uma surpresa não muito agradável.

As últimas reuniões que presenciei  foram extremamente carregadas de debates
rancorosos, agressivos e pouco propositivos para Minas Gerais. Temos visto, aqui,
alguns  colegas  exporem  os  problemas  de  Minas  Gerias,  os  problemas  que  os
servidores  da  saúde  enfrentam,  em  virtude  de  uma  carreira  sucateada,  de  uma
valorização  que  não  está  à  altura  do  que  merecem.  Isso  está  correto.  Os
trabalhadores da Cemig – isto também é verdade – poderiam, especialmente os que
trocam a chave de luz,  ser  mais  bem valorizados.  Isso  também está  correto.  Os
professores,  deputado,  hoje  se  reúnem para  uma mobilização legítima.  Porque o
sindicato fazer  uma escolha  por  um projeto político não quer  dizer  que ele  faz a
adesão,  ele  continua  sendo  movimento  social,  continua  sendo  sindicato,  e  o  seu
papel  é  fazer  o  tencionamento.  Ele  está  correto.  E  por  que  se  reúnem  esses
trabalhadores? Por que fazem assembleia esses trabalhadores? Porque realmente a
situação deles é ruim, é péssima, é de sucateamento e de descaso. Concordo com
isso tudo.

A única coisa que acho que está faltando na fala de quem tem pontuado essa
questão, como se fosse totalmente uma responsabilidade do governador Pimentel, é
que  isso  nada  mais  é  que  a  herança  e  o  descompromisso  com  essas  mesmas
pessoas ao longo dos 12  anos.  É consequência e fruto do descompromisso com
essas pessoas. Os que hoje querem que Fernando Pimentel, nosso governador, tome
medidas e resolva todos os problemas que Minas Gerais tem, em três meses, não
tiveram a mesma energia, ao longo dos anos, para fazer esse contraponto. Então,
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deputado Ulysses Gomes, vejo que há razões, mas não há justiça em algumas falas
expostas aqui, na Assembleia.

Outra coisa que queria dizer, para concluir e não tomar muito o tempo de V. Exa., é
que as manifestações que hoje tomam as ruas do País são as mais legítimas. Sobre
isso tenho uma avaliação parcial.

Acredito que uma parcela de pessoas que vai para as ruas quer mudanças, assim
como nós, mudança do sistema político, assim como um combate mais rigoroso da
corrupção;  todavia,  há  também  aqueles,  como  bem  disse  o  deputado  Rogério
Correia, que vão para as ruas flertar com a ditadura, flertar com o nazismo, flertar
com aquilo que este país quer esquecer, que são os tempos sombrios.

Deputado Rogério Correia, não tive oportunidade de lutar contra a ditadura, pois
sou de 1978. Na reabertura da democracia no País, a qual se iniciou em 1980, eu era
muito jovem. Hoje posso usar a tribuna e me expressar, dizer e ouvir o que quer que
seja, organizar-me enquanto sociedade, sem ter uma meia dúzia de militares atrás de
mim para me prender e me torturar. Hoje posso fazer isso por causa dos que lutaram
lá atrás. Boa parte deles não está aqui hoje para ver o que virou a democracia em
nosso Brasil. Se eu pudesse, deputado Rogério Correia, abraçaria cada um deles,
mas, lamentavelmente, em razão da tortura e da violência, não poderei fazê-lo. No
entanto, a memória iremos preservar. Muito obrigado, deputado Ulysses Gomes.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  –  Obrigado,  deputado  Cristiano  Silveira.  Quero
aproveitar esta oportunidade para manifestar, o que não fiz ainda, minha alegria em
ter V. Exa. como nosso parceiro na Assembleia. Eu, que já tive oportunidade de ser
seu eleitor em outras eleições, afirmo que é um grande amigo. Já trabalhamos muito
em movimentos estudantis, por meio de nosso PT. É uma alegria poder contar com
essa parceria no Parlamento.

Queria,  dando  continuação à  questão  da  educação,  compartilhar  alguns  dados.
Hoje a Secretaria de Educação vem mantendo o compromisso do diálogo aberto com
nossos educadores. Há um exemplo importante a ser dado. Na última sexta-feira, a
própria  secretária  de  Educação  se  reuniu  com  cerca  de  500  diretores  da  região
metropolitana, algo que nunca aconteceu. Considerando esse compromisso, ela vai
procurar estender essa ação a todo o Estado, a todas as regiões. Haverá diálogo
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direto  com  os  profissionais  da  área,  com  os  que  realmente  fazem  a  gestão  do
município.  Em  toda  região  é  preciso  fazer  com  que  a  educação  seja  gerida,
coordenada,  planejada,  pensada com os profissionais,  com aqueles  que estão na
ponta trabalhando no dia a dia.

Quero registrar meus parabéns à secretária de Educação, que obviamente segue a
orientação  do  nosso  governador  Fernando  Pimentel  quanto  a  esse  grande
compromisso assumido,  compromisso de mudar  Minas Gerais.  Hoje completamos
três  meses  de  governo,  depois  de  12  anos  de  um  governo  que  mentiu,  de  um
governo que quebrou Minas Gerais, de um governo que, infelizmente, foi capaz de,
ao longo de 12 anos, fazer com que a educação em Minas Gerais fosse empurrada
para esta situação atual.

Exatamente  em  razão  dos  compromissos  que  assumimos  ao  longo  de  nossa
trajetória  política,  em  razão  dos  compromissos  do  PT  e  principalmente  dos  do
governo de Fernando Pimentel é que ações feitas apenas em três meses sinalizam
claramente  como  serão  os  próximos  quatro  anos.  Serão  anos  de  diálogo,  de
construção, de participação e de conquistas.

Quero, neste momento, registrar a chegada da Semana Santa, véspera da Páscoa.
A Páscoa simboliza  para  nós um momento  de  vida  nova.  Que essa fecundidade
libertadora  da  Páscoa  possa,  quem  sabe?,  apontar  para  aqueles  mais  raivosos,
preconceituosos e que até hoje não aceitaram a derrota, para que se unam a esse
movimento de grande mudança pelo qual o País passa. Minas, sobretudo, começa a
percorrer o caminho do diálogo, de participação e de transparência. Queremos Minas
realmente melhor e que venha a atender aos anseios e às demandas de nosso povo
mineiro, principalmente nessa área tão importante sinalizada pela presidenta Dilma
como o grande compromisso de seu segundo mandato. Seu compromisso é com uma
pátria  educadora,  com  Minas  que  olhe  para  a  educação  com  carinho  e  com
compromisso com a história que nosso governador Fernando Pimentel construirá ao
longo de quatro anos.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Paulo Lamac.
O deputado Paulo Lamac* – Muito obrigado, colegas parlamentares. Fico sempre
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emocionado  com a  acolhida  dos  colegas.  Caro  presidente,  venho a  esta  tribuna,
nesta tarde, por uma questão extremamente relevante, talvez a mais relevante do
nosso país, que é a discussão das mudanças em curso na educação no nosso Brasil
e no nosso estado.

Gostaria de destacar, inicialmente, a indicação feita pela presidente Dilma Rousseff
do  nome  do  filósofo  Renato  Janine  para  o  Ministério  da  Educação.  Ele  é
extremamente  qualificado,  e  eu  não  poderia  deixar  de  mencioná-lo  aqui.  Ele,
juntamente  com  Mario  Sergio  Cortella,  também  filósofo,  é  coautor  de  um  livro
chamado Política para não ser idiota. Esse livro foi publicado há quatro, cinco anos.
Ele aborda uma questão que me parece extremamente atual e relevante em todos os
segmentos da sociedade brasileira.

Vivemos hoje um tempo de negação da política. Não é raro escutarmos alguém,
que, por vezes, se considera uma pessoa intelectual, em sintonia com o nosso país,
falar e proclamar, em verso e em prosa, seu desprezo, sua falta de interesse pela
política, como se fosse possível qualquer sociedade se organizar de maneira diversa
da organização política. O atual ministro da Educação, filósofo e professor da USP, é
um intelectual de reputação indiscutível, que se aprofundou na discussão de como
pode ser nocivo para uma sociedade a negação da política.

Queria aproveitar para recomendar aos nossos telespectadores a leitura de um livro
muito simples, muito singelo, mas de profunda relevância, Política para não ser idiota.
Ele fala, inclusive, que, quando as pessoas não fazem o acompanhamento, mais de
perto,  daquilo  que  é  de  todos,  os  interesses  que  prevalecem  não  são
necessariamente os mais democráticos, os mais republicanos. O livro  Política para
não ser idiota é realmente uma referência importante para a nova sociedade, para a
nova organização da sociedade brasileira.

Queria aproveitar para destacar que nosso atual ministro da Educação tem essa
percepção. Educação, necessariamente, implica uma maior percepção de cidadania e
de participação política. Não poderia deixar de contextualizar – o deputado talvez se
recorde – que recebemos,  no  início do  mandato  anterior,  o  atual  ministro Renato
Janine, que nos prestigiou no seminário Política para não ser Idiota, que promovemos
com  o  apoio  desta  Casa.  Ele  foi  entrevistado  pela  TV  Assembleia,  na  época,
discutindo essa percepção.
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Precisamos trazer de volta para o cenário da educação uma melhor formação do
cidadão,  porque  existiu,  em  algum  tempo,  distorção,  utilização  indevida  do
instrumento  disciplina  e  conteúdo  escolar,  apropriados  por  ideais  estranhos  na
educação. No processo de substituição, acabamos enfrentando hoje um vácuo na
formação  da  cidadania,  na  compreensão  do  funcionamento  de  estado;
consequentemente, temos, após o pleno vigor da nossa Lei de Diretrizes e Base da
Educação,  uma  geração  de  brasileiros  que  conhece  muito  pouco  a  organização
política,  a organização social  do  nosso país  e os  seus direitos.  Os direitos,  hoje,
inclusive,  são muito  mais divulgados que as expectativas da sociedade para com
seus cidadãos, ou seja, os deveres estão elencados na Constituição Brasileira, mas,
em momento nenhum, eles constam dos nossos conteúdos escolares.

Então,  o  atual  ministro  da Educação tem essa compreensão da importância da
formação integral do cidadão.

Na Assembleia Legislativa, tramitou, na legislatura passada – e a reapresentamos
neste ano –, uma discussão bastante polêmica. Sabemos disso e queremos fazer o
debate  de  maneira  fraterna  e  bastante  aberta  com  os  diversos  segmentos  da
educação, pois entendemos que é necessário voltar  a formalizar os conteúdos de
organização da sociedade brasileira e a discussão sobre a política e a postura ética
dentro dos conteúdos regulares do ensino, especialmente no fundamental, quando
começamos a desenvolver os futuros cidadãos brasileiros.

Costumamos  estranhar  o  fato  de  o  cidadão chegar  à  idade adulta  e  dizer  que
acordou, que o gigante estava adormecido, mas essa é a verdade, pois há muito o
sistema educacional brasileiro deixou de dar os elementos primários para qualquer
apreciação  ou  discussão  mais  profunda  da  organização  política  brasileira.  Hoje
jovens  brasileiros  podem  dizer  que  estão  acordando,  já  que  negligenciamos  a
formação em cidadania, e o desdobramento disso, caros colegas, é extremamente
amplo e capilarizado; não basta pensar que o indivíduo apenas pouco conhece de
política e de organização do Estado brasileiro. A própria consciência da postura que
se espera de um cidadão brasileiro não é mais apresentada formalmente para esse
jovem, e temos que contar com a boa vontade de professores, para fazer isso dentro
da perspectiva transversal, e com a própria família, que, naturalmente, nem sempre
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dispõe  do  ferramental  suficiente  e  necessário  para  apresentar  a  seu  jovem  esta
realidade tão complexa e nada trivial: a organização do Estado brasileiro.

Vivemos em um país com dimensões continentais, com uma legislação extensa, e a
educação demanda esse desafio. Digo com tranquilidade, como professor de física,
matemática,  enfim,  das  áreas  exatas,  que  muito  pouco  faz  sentido  a  formação
conteudista se não apresentarmos a esses jovens a perspectiva de uma vida cidadã,
o que, de fato, foi retirado dos conteúdos nacionais. Então, deixo aqui essa defesa e
a alegria de ver o comprometimento do atual ministro da Educação com essa questão
que vimos discutindo, mesmo que em corrente minoritária, na área da educação já há
muitos anos. E fica aqui a expectativa de que esse projeto, ontem apreciado pela
Comissão de Constituição e Justiça, possa prosseguir, progredir e trazer para Minas
Gerais uma posição de ponta, à frente dessas discussões.

Dentro da valorização da educação e do jovem estudante brasileiro, não poderia
deixar  de  expor  algo  aqui  e  tecer  brevíssimas  considerações.  Compreendo  que
estamos  avançando  rapidamente,  de  maneira  positiva,  com  a  perspectiva  de
financiamento da educação a partir do pré-sal – um percentual majoritário de recursos
oriundos do pré-sal fortalecerá a educação, e esperamos que nos ajude a suprir as
mazelas que ainda persistem no Estado. E fiquei sabendo, deputado Rogério Correia
– e falo disso antes de passar o aparte ao deputado Léo Portela –, em recente debate
com os diretores de escola, que eles agora voltam a se reunir e a ter o direito de se
manifestar, pois, até então, havia o medo de perseguição. Isso foi explicitado pelos
atuais diretores, que são os mesmos da gestão passada. Disseram que agora podem
se organizar, voltar para a associação, pois antes era grande o medo de perseguição
e retaliação.

Então,  é  o  encontro  com  todos  os  diretores  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte; é o retorno do colegiado de diretores, que foi suspenso, passou muitos
anos sem organização no período em que Minas atravessou uma fase de exceção,
de ditadura interna nos processos.

Citaram um dado que me preocupou muito: hoje, apenas 1/3 dos professores de
Minas Gerais são efetivos. Isso significa que 2/3 desses profissionais não dispõem
mais  de  vínculo  efetivo.  O  atraso  na  organização  do  Estado  é  notável.  O
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compromisso inédito firmado pelo governador Fernando Pimentel foi nomear a cada
ano  15  mil  novos  professores  concursados,  totalizando  60  mil  ao  final  do  seu
mandato. Governador algum fez algo parecido ou sequer a metade disso. Após esse
período,  ainda  assim  teremos  apenas  70%  de  professores  efetivados  no  nosso
estado.

O deputado Léo Portela (em aparte)* – Obrigado, deputado. É bem verdade o que
V. Exa. disse. Existe um desânimo em relação à política, principalmente por parte dos
jovens.  O  deputado  carrega  consigo  esse  grito  que  está  preso  na  garganta  dos
jovens. Por isso, demonstra tão bem a indignação de todos nós, que somos jovens.
Estamos indignados com as distorções existentes na política. Não nos conformamos
com  o  que  está  acontecendo  no  governo  federal.  Hoje,  é  permitido  investigar,  é
possível investigar. Nada é colocado às escuras. Também estamos indignados com
as distorções ocorridas há cerca de 12 anos.

O meu amigo deputado João Leite fala tão bem ao se referir  ao mais querido do
Brasil, por quem tenho realmente uma admiração.

Mas algo me causa estranheza: os queridinhos do mais querido. No apagar das
luzes  do  último  governo,  eles  receberam  vultuosos  convênios  em  suas  bases
eleitorais.  No  meu  ponto  de  vista,  isso  é  uma  grande  distorção.  No  dia  30  de
dezembro, cidades como Ervália, Viçosa e Ibirité foram largamente beneficiadas. São
as queridinhas do mais querido. Nós, jovens, não nos conformamos mais com esse
tipo de política. Queremos uma política transformadora, que não gere esse tipo de
confusão entre o público e o privado. Pessoas se apossaram de cargos no governo e
há 12 anos se arvoraram dos quadros para beneficiar os mais queridos. Então nós,
jovens, não nos conformamos com essa realidade nem com a realidade de distorções
no  governo  federal  e  muito  menos  no  governo  estadual,  como  esse  caso  dos
convênios  liberados  no  apagar  das  luzes  para  a  base  dos  queridinhos  do  mais
querido.

O deputado Paulo Lamac* – Parabenizo o espírito combativo e jovem desse talento
que surge atualmente na Assembleia Legislativa, deputado Léo Portela, como outros
grandes parlamentares que iniciam sua caminhada. É isso o que nos dá motivação. A
renovação  não  é  necessariamente  uma  questão  de  idade  ou  de  repetição  de
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mandato, mas de capacidade de renovar as ideias e trazer novidades de fato.
O deputado Rogério Correia (em aparte) – Serei breve. Apresentei requerimento na

Comissão  de  Administração  Pública  solicitando  a  informação  de  quem  ocupa  e
ocupava cargos nos conselhos na administração pública direta e indireta em Minas.
Parece que os conselheiros estão entrando agora, como se isso não existisse antes.
V. Exa. verá que, quando verificarmos os conselheiros de antes, aparecerão nomes
de pessoas que estavam no governo. Todos participavam dos conselhos. Isso agora
aparece como novidade, não existia. Aqueles que estavam no governo anterior não
participavam dos conselhos. Nenhum deles.

Mas V. Exa. vai ver que não é bem isso. Quando fizer o levantamento – já estou
concluindo,  presidente  –,  vai  ver  que  todos  os  secretários  do  governo  passado
estavam em conselho. Isso não vem de agora, não. Inclusive, havia conselheiro da
Cemig, o Papaléo, que era do Amazonas. Tinha sido deputado naquele Estado e foi
indicado pelo PSDB para ser conselheiro sem nunca ter vindo à Cemig. Agora estão
descobrindo  que  há  pessoas  nos  conselhos  como  se  antes  não  houvesse.  É
engraçado! Eram muitos conselheiros.

O deputado Paulo Lamac* – De fato, os assuntos que motivaram os apartes são
muito relevantes.

Gostaria, então, de reafirmar, como presidente da Comissão de Educação, a nossa
crença em que, de fato, estejamos avançando. Temos, hoje, um número de alunos
em curso superior imensamente maior do que tínhamos até há muito poucos anos.
Hoje, o acesso à universidade é uma realidade, uma possibilidade concreta na vida
dos  brasileiros  e  das  brasileiras.  Então,  queremos  seguir  por  esse  caminho,
queremos mais, que os nossos jovens, de fato, possam ter acesso à universidade.

Quero destacar nestes últimos segundos que temos diálogo com os professores.
Fizeram assembleia nesta Casa ontem e estão levando para suas bases propostas
de que, nos próximos anos, terão reajustes já oferecidos da ordem de quase 32%,
aumento real sobre o que recebem hoje. Então, há diálogo, há mesa de negociação,
que está em pleno andamento. Vivemos, de fato, novos tempos. Isso incomoda a
alguns,  mas são novos tempos e tempos muito distintos.  Vamos em frente que o
resultado será melhor. Presidente, agradeço pela tolerância. Muito obrigado.
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* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Douglas Melo.
O deputado Douglas Melo – Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento as deputadas,

os deputados, todos os telespectadores da TV Assembleia.
Sr. Presidente, pela segunda vez subo a nossa tribuna para falar. O assunto é muito

parecido com o que falei da primeira vez. O maior problema que Sete Lagoas e toda
região sofrem continua sendo a nossa segurança pública, um problema muito sério.
Sei que hoje grande parte do Estado de Minas passa por esse problema, mas Sete
Lagoas,  deputado  Rogério  Correia,  tem  um  problema  seriíssimo,  de  anos.
Infelizmente, ela não vem recebendo os recursos necessários para combater o crime
que cresce a cada dia. Para se ter uma ideia, Sete Lagoas tem 250 mil habitantes e
uma população flutuante por dia de cerca de 100 mil  pessoas. São moradores de
Baldim, Santana de Pirapama, Jequitibá, Araçaí, Paraopeba, Pompéu. Várias dessas
pessoas trabalham e estudam em Sete Lagoas. Além disso, ela ampara toda a região
com a sua rede de saúde. É claro que há vários outros problemas na cidade, mas não
tenho dúvida alguma ao afirmar que a nossa segurança pública é o maior  deles,
porque  o  efetivo  da  PM  ao  longo  dos  anos  foi  simplesmente  sucateado.  Seria
covardia da minha parte subir aqui e colocar a culpa na Polícia Militar ou mesmo na
Polícia Civil  por  não conseguirem combater  o  crime da forma como a  população
espera. Reconheço que as Polícias Militar e Civil vêm, inclusive, se multiplicando para
combater essa criminalidade.

Se analisarmos o porquê do crescimento da violência, vamos chegar à conclusão
de que todos os investimentos que foram feitos no passado, e é claro que foram
importantes, foram muito abaixo do que Sete Lagoas e região merecem. Estamos
falando de uma cidade que tem a 8ª maior arrecadação no Estado de Minas Gerais.
Quando cito Sete Lagoas é porque ela é a principal cidade da região, e todas aquelas
outras  ao  redor  dependem  dela.  Quando  Sete  Lagoas  não tem  polícia,  a  região
também não tem.

Vou falar de mais um absurdo e acredito que neste governo esse problema possa
ser solucionado.

Hoje  Sete  Lagoas  é  a  principal  cidade  da  região,  mas  somos  subordinados  a
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Curvelo. Os comandos das Polícias Militar e Civil estão em Curvelo. Portanto, Curvelo
decide quantos policiais tem de existir em Sete Lagoas. Curvelo decide quantos terão
de trabalhar  lá  para  depois  mandá-los  para a  região.  Isso está errado.  Muito  me
assusta esse problema não ter sido solucionado ao longo dos anos.

Outro dia procurei o Bernardo Santana, nosso secretário de Defesa Social, que, por
sinal, é uma pessoa muito atenciosa. Ele disse que não vai medir esforços junto ao
governador para que a Risp – Região Integrada de Segurança Pública – possa ser
anunciada  para  Sete  Lagoas.  Queremos,  pelo  menos,  ser  os  gestores  do
policiamento.

Vou falar  de  mais  um absurdo.  Está faltando policial  militar,  mas a  situação da
Polícia Civil é ainda mais complicada. Não sou especialista em segurança pública,
mas cresci em Sete Lagoas, nasci naquela cidade e acompanho o crescimento da
violência ao longo dos anos. A Polícia Civil é extremamente importante, porque é ela
que  vai  prosseguir  com  o  inquérito.  É  ela  que  vai  garantir,  muitas  vezes,  que  o
criminoso fique atrás das grades. Hoje temos oito investigadores para trabalhar em
uma  cidade  de  250  mil  habitantes.  São  oito  investigadores.  Estou  aqui  pedindo
compreensão do governo do Estado, pois sei que ele tem. Acredito que o governador
Fernando Pimentel fará diferente do que veio acontecendo ao longo dos anos.

Deputado  Rogério  Correia,  hoje  há  em Sete  Lagoas  cerca  de  12  assaltos  aos
comerciantes por dia, pois nosso comércio atende toda a região. Quando ligamos
para o 190, dificilmente conseguimos falar. Não é porque a polícia não quer atender,
mas porque há excesso de ligações. Os policiais não conseguem atender a tantas
chamadas. Assim, a ligação cai na chamada em espera. Além disso, muitas vezes
ligamos para o 190, e cai em Belo Horizonte. Sabemos ainda – os próprios policiais
militares me contam – que o Copom tem prioridade. A polícia trabalha com grau de
prioridade. Dependendo do grau do crime, se ele é mais sério que outro que está
ocorrendo, a polícia tem de priorizá-lo, pois não há efetivo para atender todos.

Outra questão ajuda o crime a crescer em Sete Lagoas: suas várias entradas e
saídas. A cidade é muito grande. Pode-se escolher vir para Belo Horizonte pela BR-
424 ou pela BR-040. Há saída por Silva Xavier, há saída por Jequitibá. Mais uma vez
faço esse clamor.
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O deputado Rogério Correia (em aparte) – Obrigado, deputado Douglas Melo, que
foi vereador em Sete Lagoas, campeão de votos e cobra melhorias para Sete Lagoas.
Deputado Douglas, conheço bem Minas Gerais. O quadro de Sete Lagoas que você
citou  se  espalhou  pelo  Estado.  É  o  que  chamamos  de  herança  maldita.  Está
chegando a época de o Pimentel fazer o balanço sobre como encontrou o Estado.
Vamos ver que a herança maldita é maior do que imaginamos. Você tem o exemplo
de Sete Lagoas.

Quanto à questão da segurança pública, o deputado Cabo Júlio me disse que o
governador Pimentel já autorizou 9.150 policiais militares nos próximos três anos. Foi
o compromisso feito com a área de segurança pública. O deputado Cabo Júlio tem
vanguardeado esse procedimento. Autorizou 9.150 policiais militares. Olhem o déficit
de policiais militares em Minas que o choque de gestão deixou. Não se valorizava o
serviço  público  nem  a  segurança.  Por  isso,  Sete  Lagoas  e  outros  lugares  estão
assim. É a herança maldita que os tucanos deixaram. Olha que lá é terra do Azeredo.
Azeredo é de lá, não é? Aliás, a pizza do mensalão tucano em Minas está fazendo
um ano. Há um ano ele veio para cá e está parado. Dizem que nem juiz há para
julgar. É diferente da Dilma, que manda apurar.  Quando há corrupção, ela manda
apurar.  A  dele,  quando  há  corrupção,  manda  parar.  Nem  juiz  há  para  julgar  o
mensalão dos tucanos. Sete Lagoas tem esse déficit.

Além da notícia boa que o deputado Cabo Júlio está nos trazendo, da autorização
do concurso, o que vai permitir listarmos essas reivindicações de segurança pública
que o deputado Douglas Melo está fazendo aqui e que são mais do que justas, hoje
também iniciamos na educação. V. Exa. deve ter visto no Minas Gerais. Até que Sete
Lagoas tem bastantes professores. Hoje começaram a ser chamados os professores
do concurso público  de  2011,  os  que estavam como excedentes.  Hoje  no  Minas
Gerais  foram nomeados 1.500 professores. Queria parabenizar a Profa. Beatriz,  a
Bia, do Sind-UTE, que é uma batalhadora do concurso público. Sei que tem gente na
Assembleia Legislativa que não gosta de concurso público,  que arrepia,  que quer
fazer tudo ao arrepio da lei. Mas hoje foram nomeados 1.500, e o governo fez um
compromisso, deputados Cabo Júlio e Douglas Melo, de que 60 mil professores serão
nomeados.
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Olhem como a bagunça do choque de gestão deixou Minas: sem segurança nas
cidades,  como V.  Exa.  disse,  sem professores efetivos  nas escolas.  Ficam só os
designados; 1/3 apenas de professores são concursados. É a bagunça do choque de
gestão,  o  apadrinhamento  tucano  prevaleceu.  Então,  hoje  também  temos  de
comemorar:  iniciou-se  a  chamada  dos  concursados,  como  o  governo  havia
prometido. Como disse, 1.500 hoje foram nomeados no Minas Gerais, provavelmente
muitos de Sete Lagoas.

Parabéns por sua atuação. Continue firme em Sete Lagoas. Tem de cobrar mesmo
do nosso governador, para ficarmos longe do que era Minas Gerais na época dos
tucanos. Parabéns.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)*  – Primeiro quero cumprimentar  V.
Exa.,  que  traz  um  assunto  que  até  já  foi  aprovado  na  Comissão  de  Segurança
Pública. Em data oportuna,  agendaremos audiência pública em Sete Lagoas para
tratar  do  ponto de  vista maior  da  segurança pública da região  e da  cidade,  uma
cidade-polo. Obviamente a cidade precisa ser tratada com carinho.

Diferentemente de meu colega deputado Rogério Correia, hoje é dia 1° de abril, dia
da presidenta Dilma Rousseff, aquela mulher mentirosa, aquela que falou que não
aumentaria a conta de luz, que não aumentaria a energia elétrica, os impostos, que
não mexeria no direito dos trabalhadores. Esse é o dia da mentira, dia da Dilma, do
PT.

Em  relação  a  esse  questão  do  choque,  quero  trazer  aqui  ao  ilustre  deputado
Rogério Correia uma notícia maravilhosa para os servidores da segurança pública.
Exatamente hoje passa a valer a Lei nº 19.576, de 2011, que foi negociada por este
deputado  e  nossas  entidades  de  classe  em  junho  de  2011,  no  governo  Aécio-
Anastasia. Completa-se hoje a última parcela de 15% dos 101% de reajuste. A partir
de hoje essa herança bem-vinda do governo Aécio-Anastasia: o piso de um soldado
da PM, do Corpo de Bombeiros,  de um agente penitenciário  socioeducativo  e do
investigador de polícia passa a ser de R$4.098,00. Essa é a herança deixada pelo
governo Aécio-Anastasia. Portanto, não é uma herança maldita, ela é bem-vinda, e
todos nós da segurança pública a estamos comemorando com muita alegria.

Diferentemente do que fala o deputado Rogério Correia, V. Exa. vai perceber que
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há crimes que não perpassam pelo governo do Estado, deputado Douglas Melo. V.
Exa. vai ver que mesmo o governo de Pimentel, da Dilma, fazendo todo o sacrifício...
V.  Exa. vai entender que, se a presidenta Dilma Rousseff  não tivesse ido à TV e
mentido  descaradamente  dizendo  que  para  que  a  União  atuasse  na  segurança
pública ela necessitaria  mandar  uma PEC para o Congresso Nacional,  o  que por
várias  vezes  desmenti  na  tribuna  mostrando  para  ela  que  faltou  assessoria  e
competência para fazer uma leitura mais inteligente do art. 144... V. Exa. vai perceber,
deputado Douglas  Melo,  que,  na  cidade de V.  Exa.  e  nas  852 cidades  do nosso
Estado e em todo o País, tráfico de drogas e contrabando de armas vêm impactando
decisivamente nos índices de criminalidade e violência, sem falar no contrabando que
passa livremente. Competência originária exclusiva do governo federal.

Já  disse  aos  deputados  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo  que  o  governador
Fernando  Pimentel  é  do  PT,  mas nem  por  isso  vou  deixar  de  dizer  que  não há
governador que aguente se a União não mostrar a que veio, se não cumprir as metas.
V. Exa. vai perceber o tanto que drogas e armas impactam na criminalidade e na
violência da cidade de V. Exa. Basta fazer uma pesquisa, junto às Polícias Civil  e
Militar, dos crimes cometidos em razão do tráfico de drogas e em nome dele que V.
Exa. vai perceber o que estou falando.

V.  Exa.  tem  de  cobrar  sim.  Nenhum  governo  vai  conseguir  superar  tudo  em
segurança pública, mas posso afirmar que, durante os governos Aécio e Anastasia,
foi  feito  muito.  Hoje  há  motivo  de  muita  alegria  e  muita  comemoração  para  os
servidores da segurança pública.

O deputado Douglas Melo – Agradeço ao senhor as ponderações.
O deputado Cabo Júlio (em aparte)* – Quero dizer que acabei de entrar em contato

com o comandante-geral da PM para darmos continuação a esse pleito justo de V.
Exa: instalar a Risp, que hoje está de forma precária em Curvelo. Para V. Exa. ter
ideia, a Risp instalada em Curvelo é a mesma que tem jurisdição em Pirapora. Então
estou acertando com o comandante-geral para receber V. Exa. e levar à frente esse
pleito, de criação da Risp em Sete Lagoas, em homenagem a seu trabalho.

Gostaria somente de anunciar um dado que ficou mal esclarecido. Esse aumento
de 101% custou para os cofres das entidades que representam a classe – porque
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colocamos 10 mil policiais na rua para cobrar esse aumento – R$511.000,00. Esse foi
o preço da nossa movimentação em trazer militares do interior. Foi a maior passeata
existente, maior que a ocorrida em 1997, no governo do PSDB, que reuniu quase 10
mil policiais. Então o aumento – sem nenhum desmérito a ninguém – não foi gracioso.
Ele custou R$500.000,00 dos cofres dos próprios associados. Quem olhar as fotos
verá os 10 mil militares, do soldado mais novo até o Cel. Piccinini, vereador da cidade
de Belo Horizonte, presidente do Clube dos Oficiais, que estava em cima do carro de
som dizendo: aumento já. Eu disse isso somente para que a verdade seja equilibrada.

O deputado Douglas Melo – Só um minuto, Sr. Presidente. Demoro muito para subir
a esta tribuna, então tenho de aproveitar. Eu jamais vou subir aqui para apontar erros,
porque o que venho buscando são soluções. As soluções que estou pedindo não são
somente para a cidade em que nasci, que é a 8ª no Estado em arrecadação e uma
das que mais contribuem. Quando peço para Sete Lagoas, peço para toda a região.
Acredito  muito  que o  nosso governador  Fernando Pimentel  será  sensível  a  esse
pedido e levará para Sete Lagoas não somente a Região Integrada de Segurança
Pública – Risp –, mas também, deputado Rogério Correia, mais efetivos da Polícia
Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Queremos  contribuir  para  uma Minas  mais  segura,  mas,  enquanto  não  dermos
condições  para  que  as  polícias  de  Sete  Lagoas  garantam  a  segurança  do  povo,
infelizmente ela se tornará mais um dado negativo. Acredito que, com o governador
Fernando Pimentel, isso irá mudar. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O  presidente  (deputado  Ulysses  Gomes)  –  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o deputado Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir – Apresento, nesta tarde, talvez um dos assuntos, além

daqueles  aqui  tratados,  mais  importantes,  que  é  o  dia  2,  Dia  Mundial  de
Conscientização do Autismo. Disponho de pouco tempo, mas pedi ao presidente que
concedesse ao deputado Sargento Rodrigues um aparte de, pelo menos, 1 minuto.
Depois farei meu pronunciamento.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Ilustre deputado, gostaria apenas
de complementar as informações. Hoje é um dia de muito júbilo, de muita alegria para
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a  segurança  pública  de  Minas  Gerais,  porque  estamos  alcançando  o  piso  de
R$4.098,00,  deputada  Cristina  Corrêa.  Foi  tudo  com  muita  luta.  Obviamente  as
entidades  de  classe  fazem  isso,  assim  como  o  Sind-UTE  está  fazendo  neste
momento. Ela tem de gastar, porque a mobilização é de classe. Eu, particularmente,
deputado Duarte Bechir, tirei R$5.000,00 do meu bolso para ajudar o movimento de
2011. Está lá consignado, depositado com meu cheque, para os policiais, bombeiros
militares e policiais civis na luta. Não podemos deixar de enaltecer, não tem como.
Piso de R$4.098,00 nos governos Aécio e Anastasia.

Jamais,  em  toda  a  história  da  segurança  pública,  conseguimos  chegar  a  um
patamar de dignidade. Hoje é dia de muito júbilo e comemoração pelos servidores da
segurança pública. Obrigado.

O deputado Duarte Bechir – Agradeço a atenção e, em especial, ao deputado Cabo
Júlio, que permitiu que este deputado pudesse fazer esta justa homenagem, no Dia
Mundial de Conscientização do Autismo. Caro presidente Ulysses Gomes, deputadas
e deputados, senhoras e senhores.

Escolhido pela ONU como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o próximo
dia 2 de abril  será uma data oportuna para reiterar a fundamental importância da
conscientização sobre a realidade do autismo, bem como para repensar posturas,
preconceitos e, sobretudo, firmar propósitos, com vistas a minimizar os sofrimentos
de muitos.

O  autismo  foi  descrito  pela  primeira  vez  em  1943,  pelo  médico  austríaco  Leo
Kanner, em seu artigo Autistic disturbance of affective contact – Distúrbio do contato
afetivo. No mesmo ano, o também austríaco Hans Asperger descreveu, em sua tese
de  doutorado,  a  psicopatia  autista  da  infância.  A palavra  autismo  foi  criada  por
Eugène Bleuler, em 1911, para descrever um sintoma de esquizofrenia, que definiu
como sendo uma fuga da realidade. Kanner e Asperger usaram a palavra para dar
nome aos sintomas que observavam em seus pacientes.

Apesar  do grande  número  de pesquisas e  investigações  clínicas realizadas  em
diferentes áreas e abordagens de trabalho, não se pode dizer que o autismo é um
transtorno  claramente  definido.  Por  conta  disso,  ainda  que  existam  diversas
abordagens  de tratamento  para  o  autismo,  o  único  elemento  que  representa  um
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consenso  entre  elas  é  a  participação  da  família.  Enfatizamos  esse  aspecto,  em
especial, porque sabemos que, historicamente, os avanços nas políticas públicas e a
criação  de  instituições  foram  conquistas  das  famílias  que,  muitas  vezes,  não
encontrando  espaços  na  sociedade  que  pudessem  abrigar,  tratar  e  educar  seus
filhos, acabaram por criar alternativas isoladas.

Aqui podemos notar, deputados e deputadas e caro presidente Ulysses Gomes, que
o autismo busca um caminho nos moldes em que as Apaes foram criadas: com a
omissão dos governos federal, estadual e municipal. No autismo, as famílias também
têm de buscar soluções, porque os entes federados não oferecem alternativas.

Em todo o mundo, cerca de 70 milhões de pessoas de todas as classes sociais e
etnias são afetadas pelo autismo. No Brasil,  estima-se a existência de quase dois
milhões de portadores do espectro. É exatamente com o objetivo de provocar uma
reflexão mais  intensa a respeito dos números alarmantes, que o dia  2 de abril  é
comemorado desde 2008.

Na comemoração do autismo, deputado João Leite, nós propusemos a esta Casa –
foi protocolado ontem – um projeto que cria a semana de debates sobre a data de
conscientização mundial do autismo. Esse momento propõe despertar a sociedade
para a complexidade da síndrome, para que haja mais diagnóstico, mais tratamento,
mais  respeito  e  menos  preconceito.  Por  isso,  iluminam-se  de  azul  prédios  e
monumentos  ao  redor  do  mundo.  O  azul  foi  a  cor  designada  para  simbolizar  o
autismo, vez que o espectro tem uma prevalência bem maior em meninos do que em
meninas — mais de 4 para 1.

Uma notícia que deve ser comemorada – e aqui vale um agradecimento à Mesa, na
pessoa do deputado Ulysses Gomes, – é que esta Casa, atendendo a requerimento
da comissão, amanhã estará iluminada de azul.

Os belo-horizontinos, os mineiros que passarem na porta da Assembleia verão esta
Casa toda iluminada de azul,  numa demonstração de que ela respeita e abraça a
casa do autismo. A V. Exa. e ao presidente Adalclever Lopes o nosso muito obrigado
pela  participação  e  apoio  à  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência, nessa justa causa.

Em 2012 foi sancionada a Lei Federal n° 12.764, que instituiu a Política Nacional de
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Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que reconhece
a  necessidade  de  se  dedicar  atenção  especial  a  essa  parcela  da  população.  A
chamada Lei Berenice Piana equiparou em direitos os autistas aos deficientes, além
de  afirmar  outros  importantes  benefícios.  A  legislação  sobre  o  autismo  prevê
benefícios para esses indivíduos, tais como o acesso a ações e serviços de saúde,
com  enfoque  para  a  atenção  integral  às  suas  necessidades  de  saúde,  incluindo
diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso à educação, ao ensino
profissionalizante e ao mercado de trabalho.

Sabemos,  porém,  que  nenhuma  norma  terá  sua  eficácia  assegurada  e  o  seu
alcance plenamente garantido se não conseguirmos mudar a concepção que muitos
fazem do autismo. Nesse particular, deputado Wander Borges, ressaltamos alguns
mitos que envolvem a realidade da pessoa autista. Um deles é o de que o autista vive
em seu mundo próprio,  sem condições de  interagir  com o próximo e  distante da
realidade  que  o  cerca;  outro,  o  de  que  o  autista  não  sabe  comunicar  seus
sentimentos e que é incapaz de manifestar afeto. Por vezes, é o ambiente que não
proporciona a eles o devido estímulo, ou as nossas próprias limitações nos impedem
de buscar neles a possibilidade da comunicação, fonte primária dos vínculos afetivos.
Assim, nesse dia especial, renovamos o apelo para que o autismo seja efetivamente
compreendido como uma questão de saúde pública, pelo número de pessoas que
atinge e pelas nossas dificuldades em lidar com o espectro.

Antes de proferir minhas últimas palavras, presidente Ulysses Gomes, agradeço a
concessão  do  espaço  para  que,  como  presidente  da  Comissão  de  Defesa  dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, pudéssemos nos manifestar. Por fim, queremos
felicitar todos aqueles que não poupam esforços na busca de superar as diversas
barreiras que impedem a interação com os autistas e que dedicam suas melhores
energias para proporcionar uma vida mais digna aos afetados e a seus familiares,
consequentemente tornando a nossa sociedade mais humana e melhor.

Dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A Assembleia está na
luta.  Agradeço  à  Mesa  e  reitero  o  meu  muitíssimo  obrigado  ao  presidente,  pela
concessão do espaço.

* – 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.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 369 e 370/2015, da Comissão
do Trabalho. 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 – aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 31/3/2015, dos

Requerimentos nºs 308 e 309/2015, do deputado Douglas Melo, 315, 346 e 347/2015,
do deputado Sargento Rodrigues, e 341 a 345/2015, do deputado Cabo Júlio;

de  Transporte  –  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  31/3/2015,  dos
Requerimentos  nºs  306/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  313  e  314/2015,  do
deputado  Anselmo  José  Domingos,  e  348/2015,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais; e

de  Meio  Ambiente  –  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  1º/4/2015,  do
Requerimento nº 354/2015, da Comissão de Assuntos Municipais (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 832, 833, 834, 835,
836,  837,  838,  839,  840,  841,  842,  843,  844,  845,  846 e 847/2015,  do deputado
Alencar da Silveira Jr., em que solicita o desarquivamento dos Projetos de de Lei nºs
174, 308, 307, 1.091, 575, 670, 574, 538 e 536/2011, 5.182 e 5.049/2014, 4.728/2013,
4.941/2014 e 4.727, 4.679 e 4.684/2013, respectivamente.
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Votação de Requerimentos
O  presidente  –  Requerimento  Ordinário  nº  848/2015,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, em que solicita seja enviado à OAB-MG pedido de providências visando à
resolução dos problemas detectados em visita da Comissão de Direitos Humanos ao
Ceresp – Betim, em 13/3/ 2015, em face das violações de direitos humanos ocorridas
naquele  estabelecimento,  solicitando medidas urgentes,  tais  como a resolução do
problema da falta de água, a realização de mutirão carcerário e a humanização do
presídio. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O presidente – Vem à Mesa o requerimento do deputado Gustavo Valadares em
que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,
transferi-la ao deputado João Leite.  A presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite  –  Sr.  Presidente,  deputado  Ulysses  Gomes,  estou
acompanhando relatos aqui, a partir da fala do deputado Duarte Bechir, e essa talvez
seja uma das maiores experiências  do mundo em autismo,  a  de uma professora
americana, Templen Grandin, que fez bacharelado, mestrado. Todo mundo imaginava
que ela não falaria; pois ela falou e se tornou, nos Estados Unidos, uma das pessoas
mais notáveis.  Ela apresentou um projeto para levar o gado para o matadouro de
maneira mais cuidadosa. Ela é um exemplo. O deputado Duarte Bechir faz muito bem
em apresentar essa questão aqui na Assembleia. Sei do trabalho dele na Comissão
de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  do  esforço  dele  para  que  a
Assembleia  acolha  as  pessoas  com  deficiência.  Aliás,  para  essas  pessoas
trabalharem na  Assembleia  Legislativa,  nos  gabinetes.  O  deputado  Duarte  Bechir
contará com todo o nosso apoio nesse esforço de incluir a pessoa com deficiência e
de levar a Assembleia Legislativa ao pioneirismo, a ser pioneira no recebimento de
pessoas  com  deficiência.  Parabéns,  deputado  Duarte  Bechir.  Queremos  também
reconhecer os autistas no seu dia. Faço aqui uma saudação ao Zói, nosso amigo, e
concedo  aparte,  com  muito  prazer,  ao  deputado  Antônio  Jorge.  Imagino  que  ele
também tem lições do trabalho dele como psiquiatra, baseado nas observações que
faz no acompanhamento de diversas pessoas com autismo. Sem dúvida, a partir da
liderança do deputado Duarte Bechir, torna-se esse um dia de inclusão.
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O deputado Antônio Jorge* (em aparte)  – Muito obrigado,  deputado João Leite.
Serei breve no meu aparte.

Quero  falar  ao  deputado  Duarte  Bechir  da  minha  satisfação,  mais  do  que
satisfação, da minha emoção de ver como V. Exa. trouxe aqui o envolvimento com
essa causa.  Quero me somar ao esforço de V.  Exa.  e talvez já propor  que essa
temática  tão  relevante  para  toda  a  sociedade,  por  diversos  aspectos,  receba  um
tratamento  conjunto  das  duas  comissões,  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da
Pessoa com Deficiência, que V. Exa. preside e da qual faço parte, e da Comissão de
Saúde, dada a necessária visão intersetorial, multidisciplinar e por ter certamente foco
principal nesta Casa, nessas duas comissões.

Deputado João Leite, quero dar um testemunho da minha formação. Sou psiquiatra
e estou completando 30 anos de exercício profissional. Os transtornos do espectro do
autismo ainda continuam, apesar dos avanços da medicina e da ciência, sem uma
posição adequada do ponto de vista das políticas públicas, por diversos motivos. Um
deles é por se tratar de um quadro que se apresenta de forma muito amorfa. Os
quadros não são idênticos.

O autismo,  na  maior  parte  das  vezes,  representa  exatamente  a  diversidade  de
manifestações,  muitas  vezes  neurológicas  e,  outras  vezes,  neurolinguísticas.
Avançamos  com  a  Lei  Federal  de  2012,  ao  reconhecermos  que,  em  algumas
situações, o autismo leva à deficiência de alguma habilidade social. Portanto, houve
uma aquisição de ganho social e de direitos para o autista a partir dessa lei federal,
mas,  de  forma nenhuma se trata  de uma situação de deficiência mental  – e  por
muitos anos o autismo assim foi tratado equivocadamente.

Não se trata também uma situação de transtorno psiquiátrico típico dos grandes
quadros  psiquiátricos  e  esquizofrênicos  ou  psicoses  sintomáticas.  Quer  dizer,  o
autismo ainda merece um aprofundamento na discussão técnica, mas, acima de tudo,
o  que  está  sendo  feito  aqui.  Por  isso  a  minha  emoção  em  receber  a  sua
manifestação, deputado Duarte Bechir.

Precisamos, cada vez mais, conscientizar a sociedade, treinar os profissionais de
saúde e de atenção primária, que é onde o cidadão tem o primeiro contato com o
sistema de saúde, para reconhecer brevemente os casos, encaminhar para o correto
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e adequado tratamento.  As diferenças que o autista apresenta nas suas diversas
manifestações comportamentais ou sintomáticas, que, via de regra, são muito mal
compreendidas nas suas primeiras  manifestações,  levam àquilo  que talvez seja a
maior  tragédia  do  autismo e  da  sua  falta  de  reconhecimento:  a  discriminação,  o
tratamento discriminatório.

Deputado  João  Leite,  tenho  insistido  em  várias  políticas  –  essa  é  uma  ação
inclusiva muito bem encaminhada pelo deputado Duarte Bechir. Se fôssemos definir
um  indicador  de  avanços  civilizatórios,  seguramente  teríamos  um  indicador  nas
diferenças. Quanto mais toleramos as diferenças e os diferentes mais civilizados e
avançados somos. Por isso todas as proposições apresentadas aqui, que trabalham a
perspectiva  de  diminuir  as  distâncias  entre  aqueles  que  se  apresentam  na  sua
singularidade  e  individualidade,  de  forma diferente,  merecem  o  aplauso,  a  nossa
contribuição de trabalho e o nosso labor.

Parabéns,  deputado  Duarte  Bechir.  Não  só  me  congratulo  com  V.  Exa.,  mas
também me subordino, acima de tudo, a sua condução e me somo na melhor sinergia
possível para que, de fato, tenhamos esta Casa capitaneando esta grande causa, que
é a divulgação do espectro do autismo.

O  deputado  João  Leite  –  Muito  obrigado,  deputado  Antônio  Jorge.  Pela  sua
formação, psiquiatra que é, V. Exa. deu uma amostra do que é a vida do autista e da
sua família.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) – É motivo de alegria a manifestação do
deputado, que tem consigo um trabalho reconhecido pelos mineiros. Secretário de
Estado que foi, e agora nesta Casa, o deputado Antônio Jorge contribuirá bastante
com  os  trabalhos  na  Assembleia,  trazendo  a  sua  experiência  de  secretaria,  de
vereador  e  de  vivência  profissional.  Desde  já,  queria  agradecer-lhe  a  soma  de
esforços e, além disso, propor buscarmos as alternativas em conjunto; e, mais uma
vez, parabenizar o deputado Ulysses Gomes e o presidente Adalclever Lopes.

Quero trazer aqui, deputado João Leite, o que é oriundo do entendimento com a
Mesa. Estamos criando um caminho para que, ainda em 2015, tenhamos em cada
gabinete a possibilidade de contratar uma pessoa com necessidades especiais, um
portador  de  deficiência.  Então,  os  gabinetes  da  Assembleia  passariam  a  ter  um
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servidor que pudesse nos ajudar. Além disso, a Casa abriria as portas e mostraria que
a Assembleia, além de ser a Casa dos mineiros, apoia também essa iniciativa do
presidente Adalclever Lopes – e do deputado Ulysses Gomes, secretário de Mesa –,
que  já  nos  pediu  que  fizéssemos  esse  encaminhamento  por  meio  da  comissão
competente. Então está aqui a solicitação. Tenho certeza de que, em breve, a Mesa
dará o retorno e a Assembleia de Minas mostrará aos mineiros o valor que a causa
tem. Deputado João Leite, muito obrigado.

O deputado João Leite – Agradeço ao deputado Duarte Bechir, que já se notabiliza
à frente dessa comissão tão importante – uma comissão que mostra a sua face de
inclusão.  Também gostaria  de saudar  o Prof.  Sabino Fleury.  É de sua lavra essa
sugestão  de  incluirmos  as pessoas  com deficiência.  Capitaneados  pelo  deputado
Duarte Bechir, faremos isso, sem dúvida.

Mas  quero  agradecer  também  à  Luiza,  da  assessoria  da  oposição.  É  do
acompanhamento dela um relatório resumido da execução orçamentária do governo
Pimentel  de  Dilma,  Pimentel  de  Lula,  Pimentel  do PT.  (–  Lê:)  “De acordo com o
Relatório Resumido de Execução Orçamentaria – RREO – publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda no dia 28/3/2015, neste primeiro bimestre o Estado aplicou
apenas  16,36%  das  receitas  de  impostos  na  manutenção  e  desenvolvimento  do
ensino”. Quanto o Estado tinha de investir? O valor de 25%, mas investiu 16%. A
média dos últimos 10 anos – a média histórica, portanto, de execução – é de 23,34%.
O governo Pimentel  executou apenas 16% na educação.  E podemos ver  a razão
dessa baixa execução até pelo fechamento hoje das séries, das startups. O governo
do PT fecha a possibilidade de avanço tecnológico em Minas Gerais,  um esforço
monumental dos governos passados.

Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar o esforço do governador Anastasia,
do governador Aécio e do governador Alberto para que Minas Gerais pudesse ter
essa  possibilidade  de  inovação.  E,  agora,  vemos  o  governo  do  PT,  tão  novo,  já
cheirando a mofo, a coisa ultrapassada. Qual é a razão de fechar o desenvolvimento
tecnológico  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  pensamento?  Qual  é  a  razão  de  um
governo, que criticou tanto a educação, aplicar apenas 16% em educação, de acordo
com este relatório? Bom, a justificativa podem ser os duodécimos, não é? Mas essa
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justificativa não é suficiente.  Se pegássemos o percentual  histórico  dos último 10
anos e o reduzíssemos para a aplicação do duodéssimo, ainda assim estaríamos
distantes  da  aplicação  da  execução  na  educação.  Vamos  estar  atentos,  vamos
acompanhar  essa execução,  estamos  lendo.  Por  isso  agradeci  aqui  à  Luiza,  que
atentamente estamos acompanhando também. “É claro aqui um descumprimento à
Lei nº 7.348/1985 e a ineficiência no gasto público em área tão importante como a
Educação.” O PT não executou o gasto público previsto para a educação.

Também gostaria de fazer uns comentários iniciais sobre a proposta de alteração da
remuneração das carreiras de educação básica: “Quanto ao valor do piso: em 2018,
será atingido o piso atual de R$1.917,78. Porém, o valor do piso tem crescido a uma
média de 10% ao ano. Se mantida a média de crescimento atual, em 2018 o piso
será  de  R$2.551,54,  de  forma  que  os  servidores  permanecerão  abaixo  do  piso.
Quanto à extinção dos níveis TI e T2 da carreira de professor de ensino básico, com o
posicionamento no nível de licenciatura plena, hoje, os níveis Tl e T2 correspondem,
respectivamente, ao ensino médio e à licenciatura curta. A proposta é de igualar o
salário destes ao de quem possui licenciatura plena”.

Na verdade essa alteração é uma forma de reduzir o aumento total para se chegar
ao piso. Pegadinha, não é? Como explicar pegadinhas? O piso deve ser pago ao
menor nível da carreira, que, no caso, hoje é o nível T1. A partir  daí os aumentos
seriam proporcionais para os demais níveis.

Hoje o salário no nível T1, grau A, é de R$1.237,01, de forma que, para atingirem o
piso,  seu  salário  deveria  ser  acrescido  em  R$680.00,  chegando  ao  piso  de
R$1.917,78. Hoje o nível T2, grau A, recebe R$1.309,77, ou 5,88% a mais que o nível
Tl, grau A. Assim, se o piso fosse concedido ao professor no primeiro nível e grau T1-
A,  os  professores que possuem licenciatura curta teriam que receber  R$2.030,58
quando no grau A.

Já o professor que possui licenciatura plena recebe hoje R$1.455,30, ou 17,65% a
mais que o nível T1. Assim, se fosse mantida a estrutura da carreira para pagamento
do piso, o professor que tem licenciatura plena passaria a receber R$2.256,21, o que
significa R$338,30 a mais do que o governo está propondo.

O que fica claro com esta proposta é uma decisão do governo – de Pimentel, do PT
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–  de  nivelar  por  baixo,  ou  de  igualar  –  apenas  1  minuto  para  eu  concluir,  Sr.
Presidente, – a remuneração de quem possui menor nível de escolaridade à de quem
tem maior nível, evitando dar a valorização real solicitada pelos professores. A razão
para isso é clara: do total de professores, aproximadamente 1,75% se encontra no
nível T1 – ensino médio –, 3,72% se encontram no T2 – licenciatura curta – e 61,51%
se encontram no nível I – licenciatura plena. Assim, o que se fez foi uma opção por
dar uma teórica sobrevalorização dos níveis T1 e T2, omitindo a real subvalorização
dos professores que possuem licenciatura plena. Basicamente, está-se decidindo por
valorizar 5,47% dos professores, em detrimento dos outros 94,53% da carreira.

Estou  encerrando,  Sr.  Presidente.  Quem  prometeu  tanto  aos  professores  está
prejudicando 94% do pessoal da educação. Luísa, obrigado pela cola, para que eu
pudesse apresentar  esses números para a população de Minas Gerais.  Obrigado
pelo tempo a mim concedido em excesso, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Vem à Mesa o requerimento do deputado Rogério Correia em que

solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  presidência  defere  o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado
Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Presidente, deputado Ulysses Gomes; deputados e
deputadas. O que me traz à tribuna hoje é novamente o tema da educação. Solicitei
tratar desse tema por um balanço do que foi feito nesses três meses de governo do
PT, PMDB e outros aliados, no governo de Fernando Pimentel. Faço um parêntese
dizendo que são três meses, e não 12 anos, portanto o que falta na educação não
pode ser atribuído a esse período de três meses, mas sim pelo que não foi feito em
12 anos. Isso tira o argumento daqueles que querem fazer cobrança daquilo que em
12 anos  não fizeram,  porque soa mal,  soa  como falso,  como aproveitar  de  uma
situação, e não uma crítica para resolver.

Separo, por exemplo, a crítica feita pelo Sind-UTE, que trabalha para obter um piso
há anos e anos – só de tucanos foram 12 anos –, da crítica feita agora pelo PSDB,
que reclama o piso salarial.

Por que faço essa diferença? Por um motivo simples. O sindicato persegue e luta
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pelo piso, fez greves – uma delas foi a maior da história de Minas, contra o governo
tucano.  O  outro  é  o  PSDB,  que  dizia  que  o  piso  já  era  pago.  Lembra-se  disso,
Ulysses? Por  várias  vezes,  eles  disseram: “O piso,  já  pagamos”.  Para  dizer  isso,
consideravam que o subsídio era salário-base – foram eles quem impuseram subsídio
– e levavam em consideração a jornada, não de 24 horas-aula, em Minas, mas de 40
horas-aula, como valor do piso.  Por isso os tucanos diziam: “Com o subsídio e a
jornada que se permite, de até 40 horas-aula, pagamos o piso”.

Aqui começa uma diferença grande entre o governo do PT e o do PSDB, entre o
governo Pimentel e o governo Aécio e Anastasia. O governo Pimentel reconhece que
não pagamos o piso e começa a conversar com o sindicato sobre como vamos fazer
para pagar o piso, já que o PSDB deixou o Estado quebrado, falido. Não é novidade
para ninguém que Aécio quebrou Minas. Então inicia-se um diálogo real,  para se
alcançar o piso. É nesse patamar que gostaria de tratar o debate, e não de maneira
demagógica. Ou seja, tratar com o sindicato, de forma real, dando razão a ele. Os
professores recebem mal e não recebem o piso. Este é o debate que quero fazer,
presidente e deputados.

O governo, então, inicia-se, de uma forma diferente. Primeiro, começa a dialogar
com  o  sindicato.  Quando  o  Sind-UTE  adentrou  a  sala  de  reuniões,  na  Cidade
Administrativa, a expressão da Profa. Beatriz, conforme fiquei sabendo, é que ela não
conhecia aquela sala, nunca tinha ido lá. O sindicato não era recebido para negociar,
afinal  de  contas,  o  governo  PSDB  já  pagava  o  piso.  Então,  para  que  precisava
negociar com os professores? Bastava cortar o ponto na greve, reprimir, não deixar
se  alimentarem.  Era  esse  o  tratamento.  E  o  piso?  “Ah,  o  piso  já  pagamos.”  E
considerava subsídio, repito, e 40 horas como jornada.

Quando o governo reconhece que precisa pagar o piso, inicia-se, então, um debate
com  o  sindicato.  Ele  apresentou  uma  proposta,  que  é  ainda  uma  proposta  em
negociação.  Mas  o  sindicato  não  aceitou,  na  Assembleia,  por  julgar  insuficiente.
Concordo  com  o  sindicato  que  ela  é  insuficiente.  Vou  fazer  de  tudo  aqui  na
Assembleia Legislativa. Essa é também a intenção dos deputados da bancada do PT,
porque essa proposta precisa avançar. Ela é uma proposta infinitamente maior do que
a que a que o PSDB fez este ano: era de 4,5% o reajuste do servidor público que eles
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queriam votar, o que daria ao professor R$60,00 de aumento este ano. Longe disso,
já avançamos bastante em relação a essa proposta. Mas ainda não o suficiente para
nos recuperar da herança maldita, do choque de gestão e dos salários pequenos, que
herdamos dos tucanos.

A proposta que o governo apresentou trabalha, este ano, com a ideia de abono;
depois, mais dois outros abonos, que se transformam em reajuste. Serão, portanto,
incluídos, não no início, mas posteriormente. Somando os salários de hoje com os
abonos  para  quem  está  na  ativa,  em  julho  de  2017  chegaríamos  ao  valor  de
R$1.917,00. Em julho de 2018 – isso para todos, porque incorporaria, incluindo os
inativos  –,  chegaríamos  a  R$1.917,00.  Qual  o  defeito  dessa  proposta?  Ela  não
estabeleceu o parâmetro da correção, a cada ano, para que, quando chegar em julho
de 2017, para a ativa, e em julho de 2018, para os inativos, se tenha o valor real do
piso de hoje, R$1.917,00.

A proposta do governo não contempla isso, por isso o sindicato disse corretamente
que ela é insuficiente, porque não há correção inflacionária ou a correção nacional do
piso. No meu entendimento, o governo tem de pautar com o sindicato, na próxima
reunião, como será o reajuste a ser concedido anualmente para garantir que o piso
de R$1.917,00 seja não o valor desse ano, mas o real valor do piso.

Esse é o debate que o sindicato quer fazer com o governo, e o sindicato tem razão.
É preciso cobrar do governo essa questão, que não é de somenos importância. Do
contrário, não teremos o compromisso de pagamento do piso, que é o compromisso
do governador Fernando Pimentel.

Darei aparte ao deputado Cristiano Silveira. Quero apenas dizer que as conversas
não  estão  encerradas.  O  governo  apresentou  uma  proposta.  O  sindicato
evidentemente botou o dedo na ferida e perguntou pelos reajustes. O governo terá
que responder com esses reajustes para o valor do piso.

A outra questão é a discussão do valor do piso. O sindicato fala que R$1.917,00,
como estabelece a lei do piso, é para professores que tenham formação em ensino
médio.  O  governo  está  oferecendo  R$1.917,00  como  se  fosse  para  quem  tem
licenciatura plena. Essa discussão o governo também terá de fazer com o sindicato.
Terá de ser  estabelecido o valor  do piso a ser  considerado pelo governo,  que já
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reconhece uma jornada de 24 horas. Ressalto também a importância desse avanço
no processo de negociação.

O governo  precisa  discutir  outra  lacuna.  Por  exemplo,  é  necessário  anistiar  os
professores que foram punidos pelo governo tucano na greve passada. Isso ainda
não  está  na  proposta.  Eu  mesmo  tenho  um  projeto  de  lei  aqui  na  Assembleia
Legislativa  anistiando  os  grevistas  que  foram  punidos.  Eles  precisam  estar
contemplados, como foi contemplado o caso da alimentação, que era uma punição do
governo passado aos professores. É preciso incluir essa anistia.

Precisamos incluir  também para este ano,  deputado Cristiano Silveira,  um valor
além desse percentual colocado para o abono de R$160,00. Deve chegar aos 13%,
percentual definido como reajuste anual do piso dos professores. Outro gargalo é o
valor de agora e o valor dos reajustes.

Posto  isso,  teremos  a  premissa  de  um  acordo  do  piso  a  ser  cumprido  pelo
governador Pimentel.  A nossa bancada está ciente disso. Queremos avançar. Não
somos uma bancada, como foram os outros, que apenas chegavam à Assembleia
Legislativa  e  puniam  os  professores,  votando  por  exemplo  um  subsídio  contra  a
vontade do sindicato. Já dissemos ao governo que há que se esgotar todo processo
de  negociação.  Não  vamos  servir  aqui  de  coveiros  dos  professores,  aprovando
projetos  que  posteriormente  não  poderão  sofrer  alterações.  É  uma  relação
diferenciada.

Quero parabenizar o sindicato, que já começa a ter conquistas. Hoje anunciei uma:
1.500 professores foram hoje nomeados, como concursados. Este ano serão 15 mil.
Há um compromisso de 15 mil por ano. Assim serão 60 mil professores nomeados. É
uma vitória enorme do sindicato.

Durante 12 anos do PSDB, ocorreu o contrário. Iludiram os professores, fingiram
que iam efetivá-los com leis mirabolantes. Aliás, fingem de novo agora. Começa uma
nova relação, que não está terminada. O diálogo está apenas começando. Assim,
trabalho a ideia da negociação. Espero que o nosso governo também assim trabalhe.
Esse é o sentimento da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores.

O  deputado  Cristiano  Silveira  (em  aparte)*  –  Deputado  Rogério  Correia,  quero
cumprimentá-lo porque V. Exa. sempre foi parceiro sincero e leal com os movimentos
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sindicais em Minas Gerais, como os da educação. É admirável ver que V. Exa. não
faz nenhum discurso conveniente em qualquer momento que seja. É claro que há
sempre lutas por melhorias na carreira dos professores. É importante que digamos
que  será  apresentado  um  projeto  de  carreira  para  os  professores,  para  os
profissionais da educação. Precisa haver melhoria no pagamento, no pagamento do
piso. Isso sempre esteve no discurso de V. Exa. e não desaparece agora, enquanto
líder do bloco de base do governo.

Quero dizer,  deputado,  que o sindicato precisa ficar  muito atento ao que ocorre
nesta  Casa.  Qual  a  vantagem?  Não  vemos  na  direção  do  movimento  sindical,
deputado  Ulysses  Gomes,  a  ingenuidade.  O  sindicato  conhece  muito  bem  seus
parceiros,  e parceiros  históricos.  Tenho certeza de que o  deputado vê com certa
desconfiança  aqueles  que,  no  passado,  eram  defensores  do  governo  anterior  e
críticos ao movimento que se fazia, de forma a ignorar as bandeiras de luta que eles
estabeleciam.

As mudanças de relação, já neste governo, com a categoria e com o sindicato são
notórias. V. Exa. bem citou o fato de o professor poder merendar na escola. Isso pode
parecer coisa simples, mas se trata de acesso à alimentação e à dignidade humana.
Às vezes, a relação se dá também na interpretação dos gestos e dos simbolismos
que  se  fazem.  Quando  o  governo  se  propõe  a  arcar  com  a  alimentação  dos
professores, ele o faz com um gesto muito forte. Outra medida é que esse governo
mantém permanente diálogo e negociação com a categoria. Ainda que não tenha sido
vencida  a  pauta,  ainda  que  aquilo  que  almejam  os  professores  ou  que  seja  da
condição  do  Estado  oferecer  não  tenha  sido  alcançado,  não  tenho  dúvidas  do
sucesso da negociação. O sucesso da negociação não é tudo que o sindicato está
pedindo, mas também não será nada que o governo possa oferecer, porque temos
acompanhado e visto isso.

A mudança na relação, deputado Ulysses Gomes, se dá em alguns fatos. Conversei
com a secretária de Educação, Profa. Macaé, e ela me relatou que, pela primeira vez,
foi  visitada  pelos  representantes  dos  sindicatos,  pelos  representantes  dos
professores,  e um deles lhe perguntou:  “Secretária,  a senhora quer que chame a
polícia?”. A secretária respondeu: “Não, polícia para quê?”. Ele lhe disse: “Porque,
normalmente,  quando  o  sindicato  vinha  aqui  para  alguma  reunião,  sempre  era
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chamada  a  polícia  para  fazer  o  acompanhamento”.  Ela  lhe  disse:  ”Não  precisa,
estamos conversando com nossa base, com nossa categoria, com nós mesmos”.

Deputado Rogério, eu não tenho dúvida do sucesso que será o governo em relação
à  política  voltada  para  a  educação.  O  que quero  dizer  novamente  é  que  vejo  a
mesma energia e veemência nas falas com que se cobra que o governador Fernando
Pimentel  resolva  tudo  nos  três  meses.  Vale  dizer  que  nesses  três  meses  que
vivemos, a condição do professor e do servidor da saúde só não está melhor porque
essa mesma energia não foi gasta lá atrás, para que o governo anterior fizesse sua
parte, e a herança cai toda no colo do governador Fernando Pimentel. Com tudo isso,
num  cenário  difícil,  numa  peça  orçamentária  com  um  déficit  de  mais  de
R$7.000.000.000,00, vejo todo o esforço do governo, e tenho certeza de que nossa
bancada vai intermediar pelo sucesso da negociação. Obrigado pelo aparte.

O deputado Rogério Correia – Obrigado, Cristiano. É isso. Nós, enfim, queremos
reiterar o compromisso do governador Pimentel. Ajudaremos quanto ao pagamento
do piso,  durante  seu governo.  Uma proposta  apresentada carece da garantia  do
reajuste para que, chegando o valor do piso, ele seja realmente o piso e, não apenas
o valor absoluto. Digo que esse é o ponto fundamental que precisa avançar em torno
dessas negociações.

Quero  terminar,  presidente,  parabenizando  o  sindicato,  o  Sind-UTE,  até  porque
mostra a coerência com a mesma bandeira, com os mesmos pressupostos, com a
mobilização e mostra a autonomia do movimento social em relação ao governo. É
óbvio que as pessoas, os professores e os sindicatos sabem diferenciar o que é, de
fato, lutar em favor de uma categoria e o que é tentar aproveitar um momento para
isso.  Liderança  se  faz  a  partir  do  momento  em  que  ela  é  vista  pelos  seus
representados. O líder não é aquele que tenta se impor. Se fosse assim, seria muito
fácil. As lideranças são construídas. É isso que vemos no sindicato, pela construção
de anos e anos. Estaremos juntos, na certeza de que avançaremos na negociação
em torno do que foi o nosso compromisso: pagamento do piso com a jornada de 24
horas,  sem  subsídio.  Esse  foi  o  compromisso  feito.  Temos  de  buscar  cumpri-lo.
Obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.
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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 terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia:  (– A ordem do dia  anunciada é a publicada nesta edição.).  Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE EVALDO FERREIRA VILELA PARA

O CARGO DE PRESIDENTE DA FAPEMIG, EM 10/3/2015
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Douglas Melo,  Dirceu Ribeiro e Paulo Lamac, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente  ad hoc, deputado Dirceu Ribeiro, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e
o  vice-presidente.  A  seguir,  anuncia  o  registro  das  candidaturas  dos  deputados
Leonídio Bouças e Douglas Melo para presidente e vice-presidente, respectivamente.
Feita a votação pelo processo nominal, ambos são eleitos, por unanimidade, para os
respectivos  cargos.  O  presidente  ad  hoc,  deputado  Dirceu  Ribeiro,  proclama  o
resultado  da  eleição,  declara  empossado  como  presidente  o  deputado  Leonídio
Bouças e passa-lhe a direção dos trabalhos. O presidente eleito, deputado Leonídio
Bouças,  empossa  o  deputado  Douglas  Melo  como  vice-presidente.  A  seguir,  o
presidente designa como relator da matéria o deputado Paulo Lamac. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Paulo Lamac – Douglas Melo.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/3/2015

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os
deputados Antônio Jorge e  Missionário  Márcio Santiago,  membros  da  supracitada
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comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  João  Leite,  Duarte  Bechir,
Noraldino Júnior e Felipe Attiê. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Antônio Jorge, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da
comissão.  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 578/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para debater, em audiência pública no Município de Medina, a prevenção e
o combate ao uso de drogas nesse município;

nº 579/2015, da deputada Ione Pinheiro e dos deputados Antônio Jorge, Missionário
Márcio Santiago, Leandro Genaro e Léo Portela, em que solicitam seja realizada no
dia 27 de junho do ano corrente a 4ª Marcha contra o Uso de Crack e Outras Drogas,
por ocasião do encerramento da Semana Estadual de Prevenção às Drogas.

O presidente passa a direção dos trabalhos à deputada Ione Pinheiro, para apreciar
proposições de sua autoria. São aprovados os seguintes requerimentos:

nº 581/2015, dos deputados Antônio Jorge, Missionário Márcio Santiago e Duarte
Bechir, em que solicitam seja realizada reunião da comissão no Município de Campo
Belo  para  debater  medidas  de  enfrentamento  ao  uso  de  drogas  e  substâncias
psicoativas e o papel das comunidades terapêuticas;

nº 582/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago, em que
solicitam seja realizada reunião da comissão no Município de Ipatinga para debater
medidas de enfrentamento ao uso de drogas e substâncias psicoativas e o papel das
comunidades terapêuticas;

nº 583/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago, em que
solicitam seja realizada reunião da comissão no Município de Governador Valadares
para debater medidas de enfrentamento ao uso de drogas e substâncias psicoativas
e o papel das comunidades terapêuticas;

nº 584/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago, em que
solicitam seja realizada reunião da comissão no Município de Uberaba para debater
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medidas de enfrentamento ao uso de drogas e substâncias psicoativas e o papel das
comunidades terapêuticas;

nº 586/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago, em que
solicitam  seja  realizada  reunião  da  comissão  no  Município  de  Juiz  de  Fora  para
debater medidas de enfrentamento ao uso de drogas e substâncias psicoativas e o
papel das comunidades terapêuticas;

nº 587/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago, em que
solicitam seja realizada reunião da comissão no Município  de Betim para debater
medidas de enfrentamento ao uso de drogas e substâncias psicoativas e o papel das
comunidades terapêuticas;

nº 588/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago, em que
solicitam seja realizada reunião da comissão no Município de Uberlândia para debater
medidas de enfrentamento ao uso de drogas e substâncias psicoativas e o papel das
comunidades terapêuticas;

nº 589/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago, em que
solicitam seja realizada visita da comissão ao Centro de Referência sobre Álcool e
Drogas do Governo do Estado – Cread – SOS Drogas.

A  presidência  declara  a  prejudicialidade  do  Requerimento  nº  577/2015,  dos
deputados  Antônio  Jorge  e  Missionário  Márcio  Santiago,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Subsecretaria Estadual de Políticas sobre Drogas e à Secretaria de
Estado da Saúde pedido de providências para o pagamento de parcelas em atraso às
Comunidades Terapêuticas da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao
Dependente Químico e às credenciadas ao Programa Aliança pela Vida. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Antônio Jorge, presidente – Missionário Márcio Santiago – Léo Portela.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 18/3/2015
Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e
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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
Dilzon Melo, 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:  ofícios  dos  deputados  Dilzon  Melo,  convidando  os  membros  da
comissão para participar do Fórum das Águas 2015 – Seca e Energia: à procura de
Soluções,  que  será  realizado  em  Varginha,  em  26  e  27/3/2015;  e  Fred  Costa,
presidente da Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização,  convidando os
membros da comissão para participar da reunião de audiência pública que tem como
finalidade debater a concessão de licença para a construção de condomínio na mata
do  Bairro  Planalto,  a  ser  realizada  em  19/3/2015,  às  19  horas,  no  auditório  da
Faculdade  Jesuíta  de  Filosofia  e  Teologia,  em  Belo  Horizonte;  e  e-mail do  Sr.
Reginaldo Soares, que questiona a postura do governo em relação à autorização do
funcionamento  de  minerodutos  num  período  de  escassez  de  água.  Comunica
também o recebimento de ofício do Sr. Jaime Nápoles Villela, Procurador do Estado,
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 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, 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;

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;
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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 solicitação do Sindicato

dos Arquitetos no Estado de Minas Gerais – Sinarq-MG – e do Instituto de Arquitetos

do Brasil – IAB-MG;

nº 466/2015, do deputado Cássio Soares, do deputado Inácio Franco, do deputado

Dilzon Melo, da deputada Marília Campos e do deputado 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,

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.

Cássio Soares, presidente – Marília Campos – Dilzon Melo – Inácio Franco.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES – § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/3/2015

Às 13h46min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,
Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Rogério Correia, Tito Torres e Cássio
Soares,  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária;  as
deputadas Cristina Corrêa e Marília Campos e os deputados Agostinho Patrus Filho,
Douglas Melo, Durval Ângelo, Gustavo Corrêa, João Leite, João Magalhães, Leonídio
Bouças,  Missionário  Marcio  Santiago  e  Paulo  Lamac,  membros  da  Comissão  de
Membros das Comissões Permanentes – § 1º do Art. 204 do Regimento Interno. Está
presente, também, o deputado Gustavo Valadares. Havendo número regimental,  o
presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e informa que não há
ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da comissão. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O  presidente  determina  a
distribuição em avulso do parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº
5.497/2014 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, do qual é relator. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a reunião conjunta na mesma data, às 20h15min, para apreciação do
parecer do Projeto de Lei nº 5.497/2014, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 23 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Rogério Correia – Vanderlei Miranda –

Arnaldo Silva – Thiago Cota.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 23/3/2015

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,
Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Rogério Correia, Tito Torres e Cássio
Soares, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, as deputadas
Celise Laviola, Marília Campos e Cristina Corrêa e os deputados Durval Ângelo, Gil
Pereira,  Ivair  Nogueira,  João  Leite,  Cabo  Júlio,  Sargento  Rodrigues,  Gustavo
Valadares,  Iran  Barbosa,  Gustavo  Corrêa,  Agostinho  Patrus  Filho,  Deiró  Marra,
Lafayette  de  Andrada,  Wander  Borges,  Elismar  Prado,  Fábio  Cherem,  Bosco,
Noraldino Júnior, Douglas Melo, Ricardo Faria, Doutor Jean Freire e Antônio Jorge.
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  debater  o Projeto de  Lei  nº  5.497/2014 e a discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  os  Srs.  Helvécio  Miranda  Magalhães  Júnior,  secretário  de  Estado  de
Planejamento e Gestão; e José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, secretário de Estado
de Fazenda, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência registra a
presença dos Srs. Wieland Silberschneider, secretário adjunto de Estado de Fazenda;
Ricardo Lopes Martins, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do
Gasto;  Leandro  César  Pereira,  superintendente  central  do  Planejamento  e
Programação Orçamentária; Herbert José Almeida, presidente da Amagis; e Juninho
Paim, vereador  da  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte.  Em seguida,  concede a
palavra ao deputado Felipe Attiê, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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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.
Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Thiago Cota – Tito Torres.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  João Magalhães,  Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio  e  Fábio  Cherem,
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  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  da  seguinte  correspondência:  e-mail da  Sra.  Simone,  solicitando
aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  8/2015,  relativo  à  recomposição  salarial  dos
servidores do Ministério Público. 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 299/2015. 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 574/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
da comissão para debater, em audiência pública, com o governo do Estado e o INSS,
a garantia dos direitos previdenciários dos servidores da Lei nº 100;

nº  689/2015,  do  deputado  João  Alberto,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig – pedido de
informações sobre o servidor Fernando Pereira Gomes Neto, Masp nº 1040151-1,
lotado no Hospital João XXIII, no Município de Belo Horizonte. Consta que o servidor
responde  a  inquérito  que  apura  possível  acumulação  ilegal  de  cargos  públicos.
Solicita, portanto, as seguintes informações referentes ao período de janeiro de 2013
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a julho de 2014: se o servidor percebeu remuneração, gratificações, honorários ou
auxílios; se gozou de férias ou licenças; se existe registro em folha de ponto; qual foi
a  carga  horária  prevista  e  cumprida;  se houve  atos  administrativos  firmados  pelo
servidor e quais foram; se houve recolhimento previdenciário no período; e se houve
devolução de valores que eventualmente tenham sido percebidos;

nº 690/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para discutir, em audiência pública, soluções viáveis ao impasse criado no
Município de São Francisco em virtude da adoção de procedimentos irregulares no
registro de pessoas jurídicas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos das
Pessoas Jurídicas dessa comarca;

nº 691/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado à Diretora
de Educação Escolar  e Assistência Social  – Deeas –,  da Polícia Militar  de Minas
Gerais, pedido de informações sobre os alunos matriculados no Colégio Tiradentes e
o vínculo desses alunos com os militares, tendo em vista que há denúncias de que o
Colégio  Tiradentes  tem  concedido  matrícula  a  alunos  sem  vínculo  com  militares,
preterindo alunos diretamente vinculados a militares.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã,
em 25/3/2015, às 14h30min, com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei nº 8/2015,
de autoria do Procurador-Geral de Justiça; determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2015.
João Magalhães, presidente – Agostinho Patrus Filho – Fábio Cherem – Sargento

Rodrigues.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 25/3/2015

Às 10h3min,  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
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pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  8/2015  é  retirado  de  pauta  por  determinação  do
presidente  da  comissão,  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a reunião extraordinária da mesma data, às 14h15min,
para apreciação do Projeto de Lei nº 8/2015, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Thiago Cota – Tito Torres.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 267/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.686/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Boqueirão
Lugar Barra do Córrego, com sede no Município de Unaí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015  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  267/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Boqueirão
Lugar Barra do Córrego, com sede no Município de Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  38  veda  a
remuneração  de  seus  dirigentes  e  conselheiros;  e  o  art.  41  determina  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
sem fins lucrativos.

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

Projeto de Lei nº 267/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 271/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Inácio  Franco,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.648/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação Sociedade de Recuperação e Vida – Comunidade Terapêutica São Paulo
Apóstolo, com sede no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/2/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e
outras Drogas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  271/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a



636
____________________________________________________________________________

Associação Sociedade de Recuperação e Vida – Comunidade Terapêutica São Paulo
Apóstolo, com sede no Município de Pará de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, que seus
dirigentes, conselheiros e associados não serão remunerados; e, no art. 42, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere de fins idênticos aos da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 271/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Cristiano  Silveira  –  Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 272/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.671/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação Santo Anjo da Guarda, com sede no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e
outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  272/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Santo Anjo da Guarda, com sede no Município de Pará de Minas.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  30  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instrutores, benfeitores ou
equivalentes;  e  o  parágrafo  único  do  art.  38  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 272/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Cristiano Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 283/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  decorrente  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 357/2011, tem por objetivo instituir a Semana
Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme determina o art. 188 combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 283/2015 pretende instituir a primeira semana do mês de junho

como Semana Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, com a finalidade
de divulgar, mediante a distribuição de material gráfico e a realização de propaganda
na mídia televisiva e escrita, os prejuízos causados ao feto devido ao consumo de
álcool pela gestante durante a gravidez.

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 República Federativa do Brasil  caracteriza-se pela repartição de competências
entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados
de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de  competência
legislativa própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico. A delimitação da
competência  do  estado  membro  está  consagrada  no  §  1º  do  art.  25  da  Carta
Brasileira, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da
União, art. 22, ou do município, art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa
não constitui assunto de competência privativa da União ou do município e pode ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

Importante esclarecer que o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares do Executivo, do Judiciário,
do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  menção  àquela  que  ora
examinamos.  Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é
facultada a iniciativa da proposição.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto, é oportuno lembrar que a Lei nº
13.571, de 2000, instituiu a Semana de Combate ao Alcoolismo, a ser comemorada
anualmente na semana em que estiver compreendido o dia 10 de junho, data do
aniversário mundial dos Alcoólicos Anônimos – AA.

Dessa forma, como já existe uma semana destinada à prevenção e ao combate ao
alcoolismo no Estado, entendemos mais adequado eleger o dia 10 de junho como Dia
Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal,  por estar compreendido nessa
semana e marcar o aniversário de fundação do AA.
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Para  tanto,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  que  institui  a  referida  data
comemorativa sem perder de vista o objetivo primordial que norteia a proposição.
Além disso, promovemos a adequação da matéria à técnica legislativa e suprimimos
conteúdos  relativos  à  atuação  concreta  do  Poder  Executivo  que,  em  vista  de
dispositivos  constitucionais  que  elencam  a  competência  desse  poder,  tornam-se
desnecessários.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  sem  análise  de  mérito,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  283/2015  na  forma  do
Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, a

ser comemorado, anualmente, em 10 de junho.
Art.  2º  – Na data a que se refere o art.  1o,  serão realizadas no Estado ações

voltadas  à  divulgação  e  à  conscientização  dos  prejuízos  causados  ao  feto  pelo
consumo de álcool pela gestante durante a gravidez.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Cristiano Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 287/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei no 683/2011, tem por objetivo instituir o Dia do
Perito Examinador de Trânsito.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
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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 287/2015 tem por finalidade instituir o Dia do Perito Examinador

de Trânsito, a ser comemorado anualmente em 11 de junho.
Segundo justificativa do autor, esta proposição de lei tem por objetivo expressar o

respeito e o reconhecimento aos serviços prestados pelos profissionais que atuam
nessa área.

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 República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos
dotados  de  autonomias  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência legislativa própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União compete legislar sobre
matérias em que predomina o interesse geral; aos estados, sobre as de predominante
interesse regional; e aos municípios, sobre assuntos de interesse local.

A delimitação da competência do estado federado está consagrada no § 1º do art.
25 da Carta Brasileira, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União, previsto no art. 22, nem do município, relacionado no art. 30.

Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data comemorativa não constitui
assunto de competência privativa da União nem do município e pode ser objeto de
disciplina jurídica por parte do estado.

É importante esclarecer,  ainda, que o art.  66 da Carta Mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares do Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção
àquela  que  ora  examinamos.  Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste
Parlamento é facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 287/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Antônio Jorge – Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 432/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.679/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Bonfim, com sede no
Município de Bonfim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

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  432/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Bonfim, com sede no
Município de Bonfim.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 21 veda a
remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 56 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 432/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Tito Torres – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 561/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, a proposição de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.441/2014,  visa  declarar  de  utilidade
pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar – Naia –, com sede no Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  561/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  o

Núcleo Assistencial Ilda Avelar – Naia –, com sede no Município de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  15  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 33 determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  instituição  congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 561/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Cristiano Silveira –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 55/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do Deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe sobre
estabelecimentos  comerciais  de  venda  direta  ao  consumidor  e  dá  outras
providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  nos termos do art.  188 do Regimento
Interno.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento

Fundamentação
O projeto visa, nos termos de seu art. 1º, obrigar os estabelecimentos comerciais de

venda direta  ao  consumidor,  ao  anunciarem desconto,  promoção ou liquidação,  a
divulgarem o valor original e o promocional do produto, para que o desconto seja
percebido de forma clara e precisa.

Seu art. 2º prevê que o preço original não poderá ser divulgado como desconto,
promoção ou liquidação. O art. 3º, por sua vez, estabelece as sanções aplicáveis no
caso do descumprimento do disposto na lei, quais sejam multa de 5 mil Ufemgs e, em
caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e interdição imediata pelo órgão
que o Poder Executivo indicar como fiscalizador.

Em sua justificação, o autor ressalta que os anúncios publicitários, que informam
sobre  descontos  ou  promoções,  muitas  vezes  não  correspondem  à  realidade,
servindo apenas como uma forma de atrair o consumidor até o estabelecimento.
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Passemos, então, à análise do projeto.
Primeiramente, destacamos que matéria semelhante tramitou na última legislatura

(Projeto de Lei nº 3.055/2012), tendo recebido parecer na Comissão de Constituição e
Justiça pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº
1 que apresentou.

Tendo em vista a inexistência de alteração constitucional e legal que propiciasse
uma  nova  interpretação  da  matéria,  adotamos  o  posicionamento  expressado  no
parecer exarado à época, reproduzindo a argumentação jurídica apresentada:

“(...)  o  projeto  em  análise  busca  dar  relevo  ao  princípio  da  veracidade  da
publicidade, contido no art. 37, § 1º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC. O referido artigo
dispõe  que  é  vedada  toda  publicidade  enganosa,  assim  considerada  qualquer
modalidade  de  informação  ou  comunicação  de  caráter  publicitário,  inteira  ou
parcialmente  falsa,  ou,  por  qualquer  outro  modo,  mesmo por  omissão,  capaz  de
induzir  a  erro  o  consumidor,  a  respeito  da  natureza,  características,  qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços.

O CDC ainda elenca, em seu art. 6º, III e IV, como direitos básicos do consumidor, a
proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  contra  métodos  comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços; e, ainda, a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço.

É importante lembrar que a prerrogativa para a edição de leis relativas à proteção
ao consumidor é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, o que se
verifica pelo disposto no art. 24, V, VIII, da Constituição da República. Estaria esta
Casa Legislativa, portanto, a exercer a competência residual ou suplementar, prevista
no art. 2º do dispositivo citado.

De acordo com o art. 55 do CDC, 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
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serviços. O § 1º do artigo determina, entre outras coisas, que os Estados fiscalizarão
e controlarão a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no
interesse da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se
fizerem necessárias.

Assim, entendemos que o projeto não encontra óbices de natureza constitucional
ou legal à sua tramitação, uma vez que ele dá densidade à um princípio inerente às
relações  de  consumo,  acolhido  pelo  direito  pátrio,  especialmente  pelo  Código  do
Consumidor.  Por  meio  da  implementação  da  medida  em  análise,  privilegia-se  a
transparência e a devida informação, imprescindíveis às relações consumeristas.

Por fim, salientamos que, em obediência ao princípio da consolidação das normas,
optamos  por  alterar  a  legislação  estadual.  Dessa  forma,  sugerimos,  por  meio  do
Substitutivo nº 1, a inserção de dispositivo prevendo a obrigação contida no projeto no
bojo da Lei nº 15.449, de 11 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a oferta de produto
em promoção ou liquidação por estabelecimento comercial”.

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

do Projeto de Lei nº 55/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.449, de 11 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a oferta de
produto em promoção ou liquidação por estabelecimento comercial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Acrescente-se o seguinte art. 2º à Lei nº 15.449, de 11 de janeiro de 2005,

renumerando-se os seguintes:
“Art. 2º – O estabelecimento comercial varejista, ao anunciar a oferta de mercadoria

em promoção ou liquidação,  fica  obrigado a  divulgar  o valor  original,  para que o
desconto seja percebido de forma clara e precisa.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Cristiano  Silveira  –  Luiz

Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 75/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe sobre

campanhas publicitárias de combate ao tabagismo, drogas ilícitas e alcoolismo e dá
outras providências.”.

Publicada no Diário do Legislativo no dia 27/2/2015, foi a proposição distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Cabe a esta comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo obriga os órgãos da administração direta e indireta do Estado

a destinar 5% do tempo ou do espaço reservado às suas campanhas publicitárias
para a veiculação de campanhas de combate ao tabagismo, às drogas ilícitas e ao
alcoolismo.

Esclarecemos  que já  tramitou  nesta  Casa o  Projeto  de  Lei  nº  1.037/2011,  com
conteúdo semelhante à proposição em tela, tendo a Comissão de Constituição de
Justiça, quando da análise da citada proposição, apresentado substitutivo. Por não
haver nenhuma alteração no ordenamento jurídico que justifique analisar a matéria
sob  um  prisma  diferente,  mantivemos  o  entendimento  anterior,  que  passamos  a
reproduzir.

“Tem sido frequente  a apresentação de projetos  de lei  de  iniciativa parlamentar
dispondo sobre a criação de programas e campanhas educativas, tema relevante sob
a ótica do interesse público, porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento
constitucional, uma vez que a instituição de programas ou campanhas tem natureza
administrativa.

No caso em questão, qual seja a veiculação de campanha educativa por meio da
publicidade, cabe ao Poder Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir
a  forma  de  veiculação  mais  eficaz,  segundo  as  circunstâncias,  não  sendo
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conveniente  –  para  não  dizer  desnecessário  –  que  o  Poder  Legislativo  dite  ao
Executivo,  por  meio  de  atos  legislativos,  a  forma  de  empreender  campanha
educativa.

Cabe  ao  Poder  Legislativo  fixar  regras  gerais  e  abstratas  que  nortearão  as
atividades  do  Executivo,  e  não  erigir  no  plano  legislativo  matérias  que,  por  sua
natureza, enquadram-se no campo de atribuições do Executivo.

Como  sabemos,  a  instituição  de  programas  ou  campanhas  tem  natureza
administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do
Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública,
observadas  as  diretrizes  constitucionais  e  as  normas  aprovadas  pelo  Legislativo.
Assim, a criação de determinada campanha pode ser efetivada mediante decreto do
governador do Estado ou por meio de resolução de secretário de Estado, conforme o
caso. Não há, pois, necessidade de lei formal para a sua implementação, por se tratar
de matéria afeta às ações do Executivo.

Por  outro  lado,  no  âmbito estadual,  o  §  3º  do  art.  222 da Carta  Constitucional
mineira determina que a prevenção e o combate ao uso de drogas é dever do Estado.
A Lei nº 11.544, de 1994, que regulamenta esse dispositivo constitucional, dispõe, em
seu art.  1º,  inciso I,  que o Estado deverá “divulgar,  pelos meios de comunicação,
medidas e formas de prevenção, bem como informações e esclarecimentos sobre os
efeitos e consequências do uso indevido de drogas”.

Entendemos  que  a  matéria  se  insere  no  domínio  de  competência  legislativa
estadual, conforme o disposto no art. 24, incisos XII e XV, da Constituição Federal,
segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre proteção da saúde, da infância e da juventude.

No tocante à proteção e defesa da saúde, os arts. 196 e 186 das Constituições
Federal  e  Estadual  dispõem  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos.

E, ainda, nos termos do inciso II do art. 186 da Constituição Estadual, o direito à
saúde implica, entre outras garantias, o acesso às informações de interesse para a
saúde, ficando o poder público obrigado a manter a população ciente dos riscos e
danos à saúde.
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No plano infraconstitucional,  a  Lei  no 13.317,  de 24 de setembro de 1999,  que
contém o Código de Saúde do Estado, estabelece, em seu art. 3o, que a “saúde é um
direito  fundamental  do  ser  humano,  cabendo  ao  Estado  promover  as  condições
indispensáveis a seu pleno exercício”.

Assim sendo, tendo em vista a relevância da matéria, apresentamos, ao final deste
parecer,  em  observância  à  consolidação  das  normas  jurídicas,  substitutivo  que
acrescenta  à  Lei  nº  11.544,  de  1994,  a  qual  regulamenta  o  §  3º  do  art.  222 da
Constituição do Estado,  conteúdo que atende ao escopo  do  projeto,  qual  seja,  a
veiculação de campanha de combate e prevenção ao uso de drogas. “.

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

do Projeto de Lei nº 75/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, que regulamenta o § 3º do art. 222
da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – O art.  1º da Lei  nº 11.544,  de 25 de julho de 1994,  fica acrescido do

seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 1º – (...)
§ 2º – Nas campanhas de divulgação governamental, serão incluídas informações

sobre  a  prevenção  e  o  combate  ao  uso de drogas,  substâncias  entorpecentes  e
afins.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Cristiano Silveira –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 91/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe “proíbe a cobrança
por uso de banheiro instalado nos shopping centers no âmbito do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 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, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Por meio do art. 1º da proposição, proíbe-se a cobrança pelo uso de banheiro em

shopping  centers instalados  no  Estado.  O  autor  argumentou,  na  justificação  que
acompanha a proposição, que a “cobrança de taxa para utilização de banheiros em
centros comerciais configura prática lesiva aos interesses do consumidor. É preciso
lembrar que as dependências dos shopping centers são espaços públicos, por onde
circulam  diariamente  milhares  de  pessoas.  A  referida  cobrança  sobrepõe-se  ao
interesse meramente econômico, atentando contra a dignidade humana”.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  matéria  já  foi  submetida  ao  crivo  desta
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  quando  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº
1.731/2011,  na  legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  recebeu  parecer  pela
constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade.  Entretanto,  não  nos  parece  que  a
posição adotada pela comissão naquela oportunidade esteja em consonância com a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que,  em  caso  análogo,  assim  se
pronunciou :

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Competência
legislativa dos Municípios. Instalação de sanitários nas agências bancárias. Conforto
dos  usuários.  Normas  de  proteção  ao  consumidor.  Assunto  de  interesse  local.
Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que os Municípios detêm
competência  para  legislar  determinando  a  instalação  de  sanitários  nas  agências
bancárias, uma vez que essa questão é de interesse local e diz respeito às normas
de proteção das relações de consumo, posto que visa o maior conforto dos usuários
daquele serviço, não se confundindo com a atividade-fim das instituições bancárias.
2. Agravo regimental não provido.” (RE 26636 AgR/SP – Relator: Min. Dias Toffoli –
Julgamento: 17/4/2012.)
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“Ementa:  Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Recurso  que  não
demonstra  o  desacerto  da  decisão  agravada,  proferida  em  consonância  com
entendimento  desta  Corte.  3.  Agências  bancárias.  Instalação  de  bebedouros  e
sanitários. Competência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (RE 418492 AgR/SP – Relator: Min. Gilmar
Mendes – Julgamento:13/12/2005.)

Nesse  sentido,  no  que  diz  respeito  aos  aspectos  jurídico-constitucionais  da
proposição, os quais compete a esta comissão analisar, devemos salientar que, sobre
a matéria em questão, predomina o interesse local para a sua disciplina. O princípio
geral que norteia toda a repartição de competências entre os entes da Federação é o
da predominância do interesse. Assim, cabem à União as matérias em que predomina
o interesse nacional, aos estados aquelas em que predomina o interesse regional e,
finalmente, aos municípios aquelas em que predomina o interesse local.

Cumpre-nos  esclarecer,  entretanto,  que  interesse  local  não  significa  interesse
exclusivo do município, até porque não há interesse local que não seja também, em
maior ou menor medida, interesse regional e nacional. Nas palavras de Hely Lopes
Meirelles,  “o  que  define  e  caracteriza  o  interesse  local,  inscrito  como  dogma
constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da
União” (Direito Municipal Brasileiro, 8a edição, 1996), que é o verificado neste caso.

Assim, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da autonomia municipal, a
proposição em epígrafe não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 91/2015
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator  – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 166/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em análise, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 2546/2011, cria a Política de Diversidade nas
instituições de ensino do Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  para
receber parecer, conforme determina o art.188 do Regimento Interno.

Cabe a esta comissão analisar a matéria sobre os seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”  do  mencionado
Regimento.

Fundamentação
A proposta em epígrafe, que não chegou a ser apreciada em nenhuma instância da

Casa na última legislatura, cuida de fixar a Política de Diversidade nas instituições de
ensino do Estado. Segundo o art. 1º, diversidade é 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.

Nos termos do art. 2º, a política em questão terá por objetivos disseminar junto aos
estudantes do ensino fundamental e médio noções de diversidade cultural e humana
com vistas a demonstrar a importância de se respeitarem diferenças no âmbito social,
econômico, político e cultural, levá-los a compreender as diferenças existentes entre
pessoas e grupos sociais; promover uma cultura de tolerância e convivência social
harmônica; 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; orientar alunos e familiares em
relação  à  problemática  da  diversidade  em  face  de  eventuais  manifestações  de
preconceito  que  venham  a  sofrer;  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  a  assimilação  dos  princípios  de
tolerância  e  respeito  à  diversidade cultural;  destacar,  sob  o  prisma  dos  aspectos
humanitários, culturais e econômicos, as vantagens da ampliação de uma sociedade
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tolerante em relação à diversidade, 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; oferecer
as condições básicas para que os estudantes se sintam estimulados e interessados
pela pesquisa, pelo reconhecimento e pela convivência na diversidade; estabelecer
meta  de  erradicação  de  quaisquer  preconceitos  e  discriminações,  inserindo,  na
escola, princípios de equidade e absoluto respeito às diferenças interpessoais.

Nos termos do art. 3º, serão destinados a estudantes e seus familiares informações
e treinamento sobre: noções de cidadania; ações de enfrentamento de ocorrências
diretas de discriminação; recursos e órgãos disponíveis para eventuais reclamações e
denúncias.  Serão  assegurados  aos  beneficiários  orientação  e  acompanhamento
apropriados em face de circunstâncias próprias a que se sujeitem.

Para  fins  da  implementação da  Política  de  Diversidade,  na  forma do art.  4º,  o
Estado  contará  com  o  apoio  da  sociedade  civil,  de  especialistas  no  tema  e  de
entidades para a realização de seminários, palestras e debates,  a orientação aos
pais,  estudantes  e  professores  por  meio  de  cartilhas  e  pelo  uso  de  evidências
científicas  disponíveis  na  literatura  especializada  e  nas  experiências  exitosas
desenvolvidas em outros países.

Observa-se, com efeito, que a proposta em análise traça linhas gerais para que a
administração  pública  do  Poder  Executivo  possa  cumprir  com  o  objetivo  da
Constituição da República de propugnar por uma sociedade livre, justa e solidária, em
que tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua diferença, é a melhor forma
de se praticar a isonomia. Releva dizer, ademais, que ela não cria nenhuma despesa
direta para os cofres públicos. Muito das diretrizes traçadas certamente poderá ser
executado  com  base  nos  orçamentos  dos  órgãos  competentes,  segundo  o
direcionamento a ser dado pelo Chefe do Poder Executivo.

Um  ponto  que  merece  crítica  se  relaciona  ao  art.  6º,  o  qual  determina  que  a
supervisão e organização da política de que trata essa lei ficará a cargo da Secretaria
de Estado de Educação,  juntamente com o Conselho  Estadual  de  Educação e o
Conselho Estadual de Direitos Humanos.  Para sanar o vício,  vamos suprimi-lo no
Substitutivo  nº1.  Quanto  ao  conteúdo  do  art.  5º,  segundo  o  qual  os  contratos,
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convênios e instrumentos congêneres para o cumprimento dos objetivos da futura 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, não nos parece haver  também intromissão indevida na
área de atuação do Executivo. Todavia, o dispositivo se afigura inócuo, já que diz o
óbvio, razão pela qual também iremos suprimi-lo.

Por último, também cabe suprimir o art. 8º, pois que não pode o Legislativo fixar
prazo para o Executivo regulamentar  as  leis,  sob pena de ofensa ao princípio da
separação dos Poderes.

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

Projeto de Lei n° 166/2015, na forma do Substitutivo nº 1, abaixo redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política de Diversidade nas instituições de ensino do Estado.
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;
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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
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
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experiências exitosas desenvolvidas em outros países.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator  – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 241/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, a proposição em
epígrafe “dá nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 2003, que
dispõe sobre a estrutura básica do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais –
Iter – e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei em comento tem o propósito de vincular o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais – Iter – ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento,  alterando  o  §  1º  do  art.  1º  da  Lei  Delegada  nº  107,  de  2003,
modificada pela Lei Delegada nº 168, de 2007.

É  importante  destacar  que  matéria  idêntica  já  tramitou  na  legislatura  passada
( Projeto de Lei nº 1.054/2011).

Em  relação  aos  aspectos  jurídicos,  sobre  os  quais  cabe  a  esta  comissão  se
manifestar, observa-se que o projeto possui vício de iniciativa, uma vez que o art. 66,
III,  “e”,  da Carta Mineira assegura privativamente ao  chefe  do  Poder  Executivo a
prerrogativa  de  dispor  sobre  a “criação,  estruturação e  extinção  de  Secretaria  de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta”, ao passo que a alínea
“f” do mesmo inciso garante à mencionada autoridade política a faculdade de dispor
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sobre  a  organização  dos  órgãos  da  administração  pública,  o  que  abarca  o
estabelecimento da vinculação de que se cogita.

A  vinculação  de  determinada  autarquia  a  órgão  da  administração  direta  do
Executivo depende da discricionariedade do governador do Estado para escolher o
órgão  mais  adequado  para  exercer  esse  controle  finalístico,  de  acordo  com  a
natureza do serviço ou da atividade por ela desempenhada. Isso porque o assunto diz
respeito à organização administrativa do Executivo, a qual abrange a administração
direta e indireta.  A primeira abarca o conjunto de órgãos públicos desprovidos de
personalidade jurídica e a segunda compreende o complexo de entidades dotadas de
personificação, como é o caso das autarquias.

Por outro lado, cumpre registrar que a proposição torna-se inócua, haja vista que o
Iter foi extinto pela Lei nº 21.082, de 27 de dezembro de 2013, tendo sido as suas
competências  transferidas para a Secretaria  de Estado de Agricultura,  Pecuária e
Abastecimento – Seapa –, no que toca à política agrária e fundiária rural; a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana –
Sedru  –,  no  que  toca  à  política  fundiária  urbana;  e  a  Fundação Rural  Mineira  –
Ruralminas –, no que se refere à arrecadação de áreas devolutas rurais e urbanas.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 241/2015.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cabo  Júlio,  relator  –  Cristiano  Silveira  –  Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 278/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 278/2015, decorrente do
desarquivamento do 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.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo altera a Lei nº 15.476, de 12/4/2005, que determina a

inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino
fundamental e médio. A alteração proposta implica a criação de novas disciplinas,
denominadas  Cidadania  e  Ética,  Ética  Social  e  Política,  para  integrar  a  grade
curricular  dos  ensinos  fundamental  e  médio  das  escolas  do  sistema estadual  de
educação.  Nos  termos  da  justificativa  apresentada  pelo  autor,  tem-se  revelado
ineficaz  a  previsão  de  abordagem  interdisciplinar  de  tais  conteúdos  sem  a
formalização destes sob a forma de disciplinas específicas.

Cumpre ressaltar que a matéria já havia sido submetida ao crivo desta Comissão de
Constituição e Justiça  quando da tramitação do Projeto de  Lei  nº  3.462/2012,  na
legislatura anterior. Por não haver nenhuma alteração no ordenamento jurídico que
justifique analisá-la sob um prisma diferente, mantivemos o entendimento anterior,
que passamos a reproduzir.

“Cumpre registrar que o projeto de lei em análise apenas dispõe sobre conteúdos
curriculares  e  não resulta  em  aumento  de  despesa prevista.  Além disso,  não há
nenhum óbice quanto ao exercício da iniciativa por parlamentar. Desse modo, não há
impedimentos de ordem constitucional à sua tramitação.

Entretanto, sob o prisma da legalidade, é necessário compatibilizar o disposto no
projeto  de  lei  em  exame com outras  normas  legais  em  vigor.  Assim,  é  oportuno
reproduzir  o  dispositivo  da  Lei  nº  9.394,  de  20/12/1996,  conhecida  como  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB –, que estabelece a base nacional comum
para os currículos do ensino fundamental e médio. A LDB assim dispõe:

'Art. 26 – Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
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características  regionais  e  locais  da  sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  dos
educandos'.

Também devem ser  registrados  os  arts.  12  e  13  da  LDB,  que  salvaguardam a
autonomia didático-pedagógica da escola:

'Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica (…)'.
O  projeto  de  lei  em  exame  institui  novas  disciplinas  a  serem  adicionadas  ao

currículo da educação básica. Embora seja pertinente a atualização do ordenamento
jurídico  estadual  para garantir  a  eficácia das  disposições  legislativas  originais,  na
forma  em  que  foi  apresentado,  o  projeto  de  lei  invade  a  esfera  de  autonomia
reservada aos sistemas de ensino e estabelecimentos escolares.  Essa orientação
tem  sido  adotada  por  esta  comissão  na  análise  de  outros  projetos  de  lei  com
propostas similares, como, por exemplo, no Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei
nº 3.004/2012.

O mesmo princípio também já foi objeto de apreciação pelo STF, que assim decidiu:
'São inconstitucionais o art.  2º e seu paragrafo da Lei Paulista nº 8.330/64, que

relacionou disciplinas do currículo dos cursos de ensino secundário oficial, por invadir
a  competência  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  fixada  na  Lei  Federal  de
Diretrizes e Bases. Representação procedente em parte.

RP 681,  relator:  min.  Amaral  Santos,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  12/6/1969,  dj
3/10/1969'.

É necessário garantir que os currículos do ensino fundamental e médio observem
uma base nacional comum e, ao mesmo tempo, deve ser observada a competência
dos  sistemas  de  ensino  e  estabelecimentos  escolares  para  complementar  os
componentes  curriculares  de  acordo  com  as  características  regionais  e  locais  da
sociedade,  da cultura, da economia e da clientela (LDB, art.  26).  Por tais razões,
entendemos  ser  necessária  a  exclusão  do  art.  1º  do  projeto  original.  Com  essa
exclusão impõe-se, também, a supressão do disposto no art. 3º do projeto original.

No tocante aos demais dispositivos, não há obstáculo jurídico. O restante do projeto
deve, portanto, ser mantido, para que sua pertinência seja debatida no âmbito da
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.
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Portanto, para aperfeiçoar o texto apresentado em vista dos aspectos já abordados,
entendemos ser pertinente a apresentação, ao final deste parecer, do Substitutivo nº
1”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de  Lei  nº  278/2015 na forma do Substitutivo nº  1,  a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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 caput do art. 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando-lhe acrescidos os seguintes incisos IX a XI:
“Art. 2° – Os conteúdos das disciplinas a que se refere o art. 1° deverão incluir os

seguintes temas:
(…)
IX – noções sobre riscos do uso de drogas lícitas e ilícitas e sua prevenção;
X – formação ética, social e política do cidadão;
XI  – a compreensão do exercício da cidadania e dos valores éticos em que se

fundamentam a sociedade.”.
Art.  2º – Esta lei  entra em vigor no segundo ano letivo subsequente ao de sua

publicação.
Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator  – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro – Cabo Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 298/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do Deputado Arlen Santiago e publicado no  Diário do Legislativo de
26/2/2015, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a criação, pelo Poder Executivo
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Estadual,  de  serviço  telefônico  para  a  orientação  sobre  a  gravidez precoce e  dá
outras providências”.

O projeto em questão decorre do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.900/2012
e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
A  proposição  em  análise  pretende  criar  o  serviço  de  atendimento  telefônico

destinado a prestar orientações sobre a gravidez precoce. Nos termos do projeto,
entende-se como gravidez precoce aquela ocorrida na adolescência, entre os 12 e os
18 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Propõe-se, ainda, que o número do telefone por meio do qual estarão disponíveis
tais informações seja divulgado por entidades da administração pública estadual e
federal em quadros de avisos e elevadores de edifícios comerciais e residenciais nos
quais  haja  prestação  de  serviços,  bem  como  nos  painéis  dos  ônibus  de  linhas
interestaduais e estações de trem e metrô.

Conforme se depreende da justificação do  projeto,  a  instituição do  mencionado
serviço tem o objetivo de diminuir a ocorrência de gravidez na adolescência, fato que
constitui um grave problema de ordem social, além de prestar orientações à jovem
que tenha engravidado precocemente.

Não obstante a louvável preocupação do parlamentar com a gravidez precoce, a
proposição  contém  vícios  insanáveis  de  constitucionalidade,  conforme
demonstraremos ao longo desta fundamentação.

Em  primeiro  lugar,  saliente-se  que  programas  e  campanhas  são  matérias  de
natureza  administrativa,  não  havendo  necessidade  de  utilização  do  processo
legislativo  formal  para  a  instituição  de  tais  medidas.  Cabe,  pois,  ao  Chefe  do
Executivo,  no  exercício  de  suas  atividades,  tomar  as  medidas  que  reputar
necessárias  e  vantajosas  para  a  defesa  do  interesse  público,  o  que  abrange  os
programas  governamentais,  as  campanhas  educativas  e  outras  providências
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relacionadas com o processo de concretização e aplicação das leis aprovadas pelo
Parlamento.

Isso significa que a lei não é o instrumento hábil à criação de programas, salvo em
situações excepcionais previstas na Constituição Federal, o que, em última análise,
seria  conferir  atribuições  a  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo.  É  a  tese
sustentada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento de Questão de Ordem
na ADI 224-RJ, determinou não ser pertinente a edição de lei para a instituição de
programa, salvo nos casos estabelecidos na Constituição.

Nesse ponto, cabe informar que o referido Tribunal declarou a inconstitucionalidade
de vários dispositivos da Lei nº 12.385, de 2002, de Santa Catarina, a qual instituíra o
Programa de Assistência às Pessoas Portadoras da Doença Celíaca, por invadir a
competência do Executivo para dispor sobre organização e estruturação do Poder
administrador.

Semelhante é a decisão que se colhe na ADI 2329-AL, na qual restou evidenciada a
iniciativa  privativa  do  chefe  do  Poder  Executivo  estadual  para  legislar  sobre
organização  administrativa  no  âmbito  do  Estado.  A  decisão  encontra-se  assim
ementada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, DE 11
DE  MAIO  DE  2000,  QUE  CRIA O  PROGRAMA DE  LEITURA DE  JORNAIS  E
PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE
OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito
do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e,
da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do
Estado de Alagoas.  Princípio da  simetria  federativa de  competências.  3.  Iniciativa
louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa.
Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ADI 2329/AL
–  Tribunal  Pleno  –  Relatora  Ministra  Carmen  Lúcia  –  Julgada  em  14/04/2010  –
Publicação: 02/06/2010 (Grifamos)”.

Ao Legislativo compete a elaboração das normas gerais e abstratas que regulam a
vida social ou que estabelecem parâmetros para a atuação do Poder Executivo, a
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qual consiste basicamente em aplicar a lei ao caso concreto, atividade voltada para a
realização do direito.

Programas são ações concretas de governo e, nessa condição, devem ser objeto
de  decreto  ou  ato  administrativo  específico  do  Executivo,  pois  sua  finalidade  é
concretizar normas legais preexistentes.

Ressalte-se  que  a  atividade  legislativa  opera  no  plano  da  abstração  e  da
generalidade  e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,
prescrevendo  a  implementação  de  programa,  pois  isso  iria  esvaziar  a  atuação
institucional  do  Executivo  e contrariar  o princípio  constitucional  da  separação dos
Poderes.

Assim, não há necessidade de lei formal para a implementação de programa nos
moldes pretendidos, por se tratar de matéria afeta às ações do Executivo.

Além disso, conforme informado em nota técnica emitida pela Secretaria de Estado
de Saúde  quando da tramitação do Projeto  de  Lei  2.900/2012,  verifica-se que já
existe,  no  âmbito  do  Estado,  programa cujo  objetivo  é  prestar  atenção integral  à
saúde do adolescente, objetivando capacitar e atualizar os profissionais de saúde da
atenção primária para as temáticas que envolvem a população adolescente, incluindo
a abordagem relacionada com a sexualidade e a vida reprodutiva.

A aludida secretaria também informou naquela ocasião a existência da Caderneta
da Saúde do Adolescente – CSA –, como ação importante no contexto da atenção
integral  à saúde desse público. Por fim, há, no âmbito estadual,  o Programa Viva
Vida,  que,  desde  2003,  desenvolve  ações  em rede  integrada de serviços  para  a
saúde  da  mulher  e  da  criança,  com  destaque  para  o  atendimento  telefônico
objetivando a identificação, o monitoramento e o acompanhamento das gestantes e
das  crianças  com  até  um  ano  de  idade,  bem  como  com  a  implantação  de
instrumentos de normalização dos processos de trabalho, de atenção ao pré-natal, ao
parto e ao puerpério e de qualificação da assistência.

Dessa forma, não nos parece compatível com o ordenamento jurídico criar medidas
já amplamente difundidas no contexto do Poder Executivo.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 298/2015
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Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Cristiano  Silveira  –  Luiz

Humberto Carneiro – Cabo Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 309/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 309/2015, resultante do
desarquivamento  do  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, bem como sua destinação”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 12/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Preliminarmente, vem a matéria a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende obrigar que o Detran divulgue, trimestralmente, os

valores arrecadados com multas, assim como a destinação de tais recursos. Segundo
o art. 1º da proposição em análise, a referida publicidade deverá ser feita no Minas
Gerais, na internet, no Portal da Transparência e no site do próprio órgão.

Cabe  inicialmente  ressaltar  que  a  matéria  sob  análise  tramitou  na  legislatura
passada, ocasião em que esta comissão emitiu parecer por sua constitucionalidade,
juridicidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Por
concordarmos com os argumentos expendidos naquela oportunidade, passamos a
reproduzi-los a seguir:

“No que tange aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição, cabe-nos dizer
que o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar, pois a
matéria não está entre aquelas que a Carta mineira reservou privativamente a alguns
órgãos ou autoridades. Do ponto de vista material, ressalta-se que a medida contida
na proposição confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que
regem  a  administração  pública,  previstos  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  da
República, notadamente, ao princípio da publicidade.
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Parece-nos  evidente  que  a  intenção  do  autor  é  garantir  maior  transparência  à
gestão do dinheiro público, mais especificamente daquele que é arrecadado por meio
da atividade fiscalizatória do trânsito. Tal transparência constitui-se, assim, em mais
um mecanismo de prestação de contas do Estado ao cidadão mineiro, que, com os
dados sobre os valores das multas e sua destinação, poderá cobrar maior eficiência
no gasto desses valores.

Entretanto, a fim de conferir maior clareza ao texto da proposição, apresentamos o
Substitutivo nº 1, ao final redigido”.

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

do Projeto de Lei nº 309/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina  que  o  Departamento  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 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 Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator  – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro – Cabo Júlio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 1º/4/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Alencar da Silveira Jr. em que notifica o falecimento do Sr. José Divino

Silva, ocorrido em 31/3/2015. (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 11/3/2015

Às 15h8min, 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 Nozinho,
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 e comunica o recebimento de
convite da Cooperativa de Cafeicultores de Cooxupé aos membros da comissão para
participarem da Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas – Femagri –
que será realizada de 18 a 22/3/2015, em Guaxupé. 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 360/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita seja realizada reunião em
Uberaba para debater, em audiência pública, durante a Megaleite 2015, organizada
pela  Associação Brasileira  dos  Criadores  de  Girolando,  a  criação  da Semana do
Leite.

nº 361/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja realizada visita à Diretoria
Executiva  da  CeasaMinas  para  conhecer  os  projetos  propostos  pela  nova
administração, especialmente aqueles que afetam diretamente o Mercado Livre do
Produtor – MLP– sob responsabilidade do governo do Estado.

nº 362/2015, do deputado Emidinho Madeira, em que solicita seja realizada reunião
em Nova Rezende para discutir, em audiência pública, 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.



666
____________________________________________________________________________

nº 520/2015, do deputado Emidinho Madeira, em que solicita seja realizada visita à
Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas – Femagr –, promovida pela
Cooperativa dos Cafeicultores, no Município de Guaxupé.

nº 522/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as conclusões e propostas de ações e políticas
públicas apresentadas aos jovens do campo e aprovadas no III Festival da Juventude
Rural de Minas Gerais – Contribuindo para o Fortalecimento do Meio Rural.

nº 523/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Nozinho, Inácio Franco e Emidinho
Madeira, em que solicitam seja realizada reunião para discutir, em audiência pública,
os mecanismos de financiamento das emergências sanitárias das atividades avícolas,
especialmente o Fundo de Emergência Sanitária das atividades avícolas, Avicultura –
Funamig – ;

nº 524/2015, dos deputados Emidinho Madeira, Fabiano Tolentino e Nozinho, em
que  solicitam  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e
Agroindustrial  à  27ª  Specialty Coffee Association of  America (  27ª Feira de Cafés
Especiais dos Estados Unidos) em Seattle – USA, que acontece de 10 a 12/4/2015, e
participar do Fair Trade no dia 9/4/2015, no mesmo local.

nº 527/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Nozinho, Emidinho Madeira e Inácio
Franco, em que solicitam seja realizada reunião para a discutir, em audiência pública,
os impactos da crise hídrica sobre produtores rurais e suas cadeias produtivas e os
entraves à reservação de água.

nº 528/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira, Nozinho e Inácio
Franco, em que solicitam seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, a
situação da equinocultura no Estado.

nº 530/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho e Emidinho
Madeira, em que solicitam seja realizada reunião para discutir, em audiência pública,
as políticas públicas para a agricultura familiar e a estrutura da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Agrário.

nº 531/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira, Inácio Franco e
Nozinho, em que solicitam seja realizada reunião para discutir, em audiência pública,
a situação da cadeia produtiva da avicultura do Estado.
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nº 533/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho e Emidinho
Madeira, em que solicitam seja realizada visita para apresentar a nova composição
da comissão e conhecer as demandas da Faemg.

nº 535/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Emidinho Madeira e
Nozinho, em que solicitam seja realizada visita para apresentar a nova composição
da comissão e conhecer as demandas da Fetaemg.

nº 537/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira, Nozinho e Inácio
Franco, em que solicitam seja realizada visita para apresentar a nova composição da
comissão e conhecer as demandas da Epamig.

nº 538/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho e Emidinho
Madeira, em que solicitam sejam realizadas visitas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte para apresentar a nova composição da comissão e conhecer a experiência
de propriedades beneficiadas com a Bolsa Verde.

nº 540/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho e Emidinho
Madeira, em que solicitam seja realizada reunião para discutir, em audiência pública,
a securitização agrícola.

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.
Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Inácio Franco – Nozinho.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 18/3/2015
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gil Pereira, Tony

Carlos e Carlos Pimenta (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da
liderança do BVC),  membros da supracitada comissão.  Está presente,  também, o
deputado  Dilzon  Melo.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gil
Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Tony Carlos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mail do Sr. Flávio Decat de Moura, diretor-presidente de Furnas
Centrais  Elétricas  e  cartões  das  instituições  Companhia  de  Desenvolvimento
Econômico de Minas – Codemig; Companhia de Gás de Minas Gerais – Gasmig; e
Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado de Minas Gerais – Siamig –,
parabenizando o presidente pela posse e desejando sucesso nos trabalhos; e e-mail
recebido por meio do Fale com a Assembleia em 11/3/2015, do Sr. Reginaldo Soares,
preocupado com a expansão dos minerodutos diante da crise hídrica. 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 601/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada visita à Agência
Nacional  de  Energia  Elétrica  –  Aneel  –  para  discutir  o  acúmulo  dos  projetos  de
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs –, que, segundo o Tribunal de Contas da
União, se encontram paralisados em razão de exigências de licenças ambientais para
projetos com mais de um interessado;

nº 602/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
para debater, com convidados, a situação que se encontra a Ruralminas e qual a
programação  para  execução  de  pequenas  e  médias  barragens  já  aprovadas  ou
projetadas por esse órgão;

nº 603/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a comissão de Meio Ambiente para debater, em audiência pública, a
construção de barragens na região Norte de Minas paralisadas há anos em virtude de
diversos entraves entre os quais os relacionados com os licenciamentos ambientais;

nº 604/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  da  Cemig pedido  de  informação sobre  quantos  e  quais  são os  poços
artesianos situados no Norte de Minas que estão inoperantes por falta de ligação de
energia elétrica;

nº 607/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, soluções para a extração de areia no Rio Grande, na
região do Triângulo, com a presença dos extratores de areia, do Ministério Publico
Federal, da Cemig e do Departamento Nacional de Produção Mineral.
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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, 25 de março de 2015.
Gil Pereira, presidente – Tony Carlos – Carlos Pimenta.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 18/3/2015
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione  Pinheiro  e  os  deputados  Thiago  Cota  e  Wander  Borges,  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente, deputada Cristina
Corrêa,  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 apreciar matérias da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mail do Sr Petrônio Souza,
em que solicita, junto à Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, a
doação do livro  Os Duzentos Anos de Aleijadinho,  editado por esta Casa,  para a
Biblioteca da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

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:

529/2015,  do  deputado João Leite,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para
debater a extinção do balé jovem da Fundação Clóvis Salgado;

536/2015,  do deputado Wander Borges,  em que solicita  seja realizada visita  da
comissão ao Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de
Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico Minas Gerais, com a finalidade
de discutir as ações de proteção ao patrimônio do Estado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

648/2015,  do  deputado  Thiago  Cota,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Fundação de Arte de Ouro Preto – Faop – com a finalidade de conhecer os projetos e
programas desenvolvidos pela instituição;
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651/2015, do deputado Thiago Cota, solicitando reunião no Município de Mariana,
para debater, em audiência pública, politicas públicas voltadas para a área da cultura
na região dos Inconfidentes.

Em  seguida,  o  deputado  Thiago  Cota  comunica  a  realização  do  1º  Fórum
Intermunicipal de Cultura em Ponte Nova, de 28 a 29/4/2015. 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, 25 de março de 2015.
Bosco,  presidente  –  Cristina  Corrêa  –  Thiago  Cota  –  Wander  Borges  –  Ione

Pinheiro.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 19/3/2015

Às  9h5min,  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, deputado Elismar
Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da aprovação de requerimento  do
deputado Douglas Melo, 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 542/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para debater, em audiência pública, a gestão do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência da macrorregião e do Centro;

nº 543/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  abordagem  e  o  atendimento
dispensado  às  pessoas  com  doenças  raras,  genéticas  e  contagiosas  pelas
companhias aéreas;
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nº 544/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão  para  discutir,  em  audiência  pública,  o  atendimento  aos  usuários  de
transporte aéreo em Minas Gerais;

nº 545/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para discutir, em audiência pública, o aumento no valor de pedágio na MG-
050 –, entre as cidades de Mateus Leme e Itaúna;

nº 547/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para discutir, em audiência pública, a situação dos idosos diante dos planos
de saúde do Estado de Minas Gerais;

nº 548/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião
da comissão para discutir,  em audiência pública, o atendimento das empresas de
telefonia no Estado de Minas Gerais;

nº  549/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da 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-pago e  pré-pago que
atingem a franquia mensal contratada;

nº  550/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da 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 autoria desse
deputado, que dispõe sobre a forma de entrega de produtos e serviços em domicílio;

nº  551/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  da  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  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 da
comissão para discutir, em audiência pública, 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
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reunião conjunta da comissão com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para
discutir, em audiência pública 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 da comissão com as comissões de Saúde e de Segurança Pública, para
debaterem, em audiência pública,  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 da
comissão no Município de Sete Lagoas para que a autarquia Serviço Autônomo de
Água e Esgoto – Saae – preste esclarecimentos, em audiência pública, sobre a má
qualidade  da  água  fornecida  à  população  e  sobre  a  cobrança  do  serviço,
independentemente de sua prestação ou não;

nº 556/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  para  discutir,  em  audiência  pública,  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
da comissão para verificar, em audiência pública, a existência de irregularidades na
construção do Residencial Porto Seguro, feito pela Construtora Havaí, no Município
de Juiz de Fora;

nº 559/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para colher informações, em audiência pública, sobre a redução de ICMS
que incide na tarifa de energia elétrica no Estado de Minas Gerais;

nº 657/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao presidente desta Casa solicitação para suspensão de audiência pública destinada
a debater as condições de atendimento ao usuário do Move em Belo Horizonte, em
flagrante  desrespeito  às  competências  da  comissão,  conforme  dispõe o  art.  102,
inciso IV, do Regimento Interno, e, ainda, em face de recebimento do Requerimento
nº 541/2015, de mesmo teor, na comissão, seja realizada reunião com os presidentes
das comissões permanentes para discutir as competências regimentais inerentes a
essas comissões.
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É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº 653/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada reunião da

comissão no Município de Sete Lagoas e região para debater, em audiência pública,
a ineficiência da prestação de serviço das operadoras de telefonia celular no referido
município.

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

Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Elismar Prado, presidente – Douglas Melo – Noraldino Júnior – Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/3/2015

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Ricardo Faria e Fábio Cherem (substituindo o
deputado  Glaycon  Franco,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da
supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  as  deputadas  Ione  Pinheiro  e
Marília  Campos  e  os  deputados  Rogério  Correia,  Léo  Portela,  Noraldino  Júnior,
Douglas Melo e Antônio Jorge. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Arlen  Santiago,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior, no termos do art. 120, III, do Regimento Interno, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a
reunião se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo
gestor do SUS no Estado, em cumprimento ao art. 36, § 5º, da Lei Complementar nº
141, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas
com saúde. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Poliana Cardoso  Lopes,  assessora-chefe de  planejamento  da Secretaria  de
Estado de Saúde; Maria Emília Costa, diretora interina da Fundação Ezequiel Dias;
Meiri Ana de Castro, assessora da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da
Fundação  Ezequiel  Dias;  Rita  Maria  Lopes  Naveira,  diretora  do  Instituto  Octávio
Magalhães;  Júnia  Guimarães  Mourão Cioffi,  presidente  da  Fundação Hemominas;
Roseni Rosângela de Sena, diretora da Escola de Saúde de Minas Gerais; e os Srs.
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Fausto Pereira dos Santos, secretário de Estado de Saúde; Renato Fraga, presidente
da  Fundação  Ezequiel  Dias;  Jorge  Raimundo  Nahas,  presidente  da  Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais– Fhemig; Fernando Antônio Brandão, diretor
da Fhemig; Renato Barros, diretor do Sind-Saúde de Minas Gerais; Carlos Eduardo
Ferreira,  diretor  hospitalar  do  Instituto  Mário  Penna;  Gláucio  de  Oliveira  Nangino,
representante da Santa Casa de Belo Horizonte; Itagiba de Castro Filho, presidente
do  Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais;  Lincoln  Lopes  Ferreira,
presidente  da  Associação Médica  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar
assento  à  mesa.  O  presidente,  como autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate, passa a fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  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. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 658/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e
Antônio  Jorge,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ofício  ao  presidente  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais  para  realização de campanha
publicitária  em  prol  de  crianças  desaparecidas  no  Estado  em  parceria  com  o
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e os órgãos de imprensa;

nº 659/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e
Ricardo Faria, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, a assistência farmacêutica no Estado;

nº 660/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e
Ricardo Faria, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, a implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito –
SVO – no Estado, convidando representantes das Secretarias de Estado de Saúde e
de Defesa Social e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência;

nº  661/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os planos de carreiras de todos os profissionais
do Sistema Único de Saúde.
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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, 25 de março de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Glaycon Franco.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,
EM 19/3/2015

Às 9h43min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os deputados  Paulo  Lamac,
Douglas Melo e Ivair Nogueira, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação  nominal,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  por
unanimidade, os Requerimentos nºs 236 e 248/2015. 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 652/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita da
comissão à Usina de Furnas para conhecer as ações realizadas na área de educação
dessa  empresa  e  a  possibilidade  de  absorção  do  centro  de  pesquisas  pela
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – e a doação da Escola de São José
da Barra, que se encontra sob a responsabilidade daquela usina, ao Estado de Minas
Gerais;

nº  654/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a construção urgente
de instalações para a Escola Estadual Ana Salles, situada no Município de Juiz de
Fora;
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nº  655/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre os procedimentos
adotados, até o momento, para a aquisição de câmeras de segurança para a Escola
Estadual Ana Salles, situada no Município de Juiz de Fora;

nº  656/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas pedido de informações sobre o processo de restauração do Palacete Santa
Mafalda,  que  abriga  atualmente  a  Escola  Estadual  Delfim  Moreira,  situada  no
Município de 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, 26 de março de 2015.
Paulo Lamac, presidente – Douglas Melo – Ivair Nogueira – Ione Pinheiro.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 19/3/2015
Às  19h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Anselmo  José

Domingos  (substituindo  o  deputado  Fred  Costa,  por  indicação  da  liderança  do
BCMG), membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Iran
Barbosa, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Anselmo  José  Domingos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  dá-a por aprovada e a subscreve. A
presidência informa que a reunião se destina a debater a concessão de licença para a
construção de condomínio na mata do Bairro Planalto,  localizado no Município de
Belo  Horizonte,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Magali  Ferraz
Trindade, presidente da Associação do Planalto; e Andréa Luisa Zhouri, doutora em
sociologia e coordenadora do Grupo de Estudo em Temáticas Ambientais – Gesta-
UFMG – ; e os Srs. Iury Valente, biólogo; e os Srs. vereadores Juninho Pain, Gilson
Reis, Heleno, Adriano Ventura, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; frei Gilvander
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Luis Moreira, da Comissão Pastoral da Terra; e Wilson Ferreira Campos, advogado,
que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A  seguir,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Fred Costa, presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/3/2015

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,
Durval  Ângelo,  Cabo Júlio  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo o deputado Carlos
Pimenta, por indicação da Liderança do BVC), 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  discutir  possível  violação  de  direitos  e  garantias  fundamentais,
constrangimento ilegal, abuso de autoridade e assédio sexual contra duas policiais
militares lotadas no 46º BPM, apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mails  da  Assessoria  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República referente ao Pronatec Aprendiz 2015 para uma parceria de
divulgação  do programa e  mobilização  do  público-alvo,  neste  caso  a  diversidade
religiosa, e de cidadão solicitando que o filho Jonathan dos Reis Rodrigues, que se
encontra preso no Presídio Inspetor José Martinho Drumond Fazenda das Lages, em
Ribeirão das Neves, seja transferido para outra unidade prisional uma vez que sofre
ameaças  de  morte  e  de  agressões  físicas.  Comunica  também  o recebimento  de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  ofícios  das  Sras.  Janaina  de  Andrade  Dauro,  promotora  de  justiça



678
____________________________________________________________________________

(12/3/2015); e dos Srs. Fernando Flávio Dias Rodrigues, delegado de Polícia Federal,
e Washington Rocha de Aquino, secretário da Assembleia Legislativa do Estado da
Paraíba (19/3/2015). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  a  Sd.PM Jéssica Franciele de Oliveira; Sd.PM Marcela Fonseca de Oliveira;
Sd.PM Katya Flávia Caixeta de Queiroz; e Sd.PM Amanda Valadares Xavier, lotadas
no 46º Batalhão de Polícia – 10ª Região de Polícia Militar, em Patrocínio; e o Ten.-Cel
PM José Roberto Pereira, da área de direitos humanos da corregedoria da PMMG;
Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados
da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais; e Ten.-Cel PM Ailton Cirilo
da Silva, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. 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 280 e 281/2015. 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 750/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para que seja dada
prioridade e celeridade ao processo de investigação a respeito do atentado, de teor
político  e  antidemocrático,  ocorrido  na  madrugada  do  9/3/2015,  contra  Rafael
Gustavo Paiva Teixeira;

nº 751/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência
pública conjunta com a Comissão Saúde para debater temas relacionados à Colônia
Santa Izabel, localizada no Município de Betim;

nº 752/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-presidente da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste
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de Minas Gerais S.A. – Copanor – pedido de informações acerca da situação do Rio
Capivari,  principal  bacia hidrográfica de Chapada do Norte, e acerca do prazo de
outorga  e  do  volume  de  vazão  autorizado  para  retirada  de  água  concedido  às
empresas de eucalipto e café presentes na região, tendo em vista a garantia  dos
direitos fundamentais;

nº  753/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública desta comissão para debater a situação das ocupações urbanas
por moradia em Belo Horizonte e Região Metropolitana, tendo em vista a garantia dos
direitos fundamentais;

nº 754/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
diretor  do Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam – pedido de  informações
acerca da situação do Rio Capivari, principal bacia hidrográfica de Chapada, e acerca
do  prazo  de  outorga  e  do  volume  de  vazão  autorizado  para  retirada  de  água
concedido às empresas de eucalipto e café presentes na região, tendo em vista a
garantia dos direitos fundamentais;

nº 755/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
informações acerca do cumprimento da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de
Minas  Gerais,  aprovada em 2013,  da  nova  convocação para  a  segunda fase  do
concurso e do cronograma de convocações e da prorrogação do edital, tendo em
vista a garantia dos direitos fundamentais;

nº 756/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública desta comissão no Município de Jordânia para debater o conflito agrário no
Acampamento Vida Nova;

nº 757/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater,  na  semana  do  Dia  Nacional  do  Enfrentamento  à  Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes, em 18/05/2015, o tema;

nº 758/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública no Município de Viçosa para debater a violação dos direitos humanos das
vítimas do alagamento ocorrido nesse município em 23/3/2015;

nº 759/2015,  da  deputada Rosângela Reis,  em que solicita  seja realizada visita
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conjunta  com a  Comissão Extraordinária  das Mulheres  ao  Tribunal  de  Justiça do
Estado de Minas Gerais para debater a ampliação e parceria dessa corte na criação e
ampliação de órgãos e setores do judiciário para atendimento específico às causas
da mulher;

nº 760/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social,  à Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, à Companhia Estadual de Saneamento – Copasa-MG –, à Coordenação do
Programa Novos Rumos do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais  e ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providências, acompanhado
de cópia do relatório de visita da Comissão de Direitos Humanos ao Ceresp de Betim,
realizada em 13/3/2015, em face das violações de direitos humanos ocorridas nesse
estabelecimento, solicitando medidas urgentes tais como a resolução do problema da
falta de água, a realização de um mutirão carcerário e a humanização do presídio em
benefício dos presos, visitantes e profissionais que atuam na unidade;

nº  761/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedido de providências,
acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  3º  Reunião  Ordinária  desta  comissão,
realizada em 25/03/2015, para instauração de inquérito policial militar pela prática, em
tese, de crimes militares pelo 2º Ten. PM Paulo César Pereira Chagas, com previsão
nos arts. 174 (rigor excessivo), 175 (violência contra inferior), 176 (ofensa aviltante a
inferior)  e  215  a  217  (crimes  contra  a  honra,  difamação  e  injúria  real,
respectivamente), todos constantes no Decreto nº 1.001, de 1969 – CPM;

nº  762/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedido de providências
para  a  instauração  de  processo  administrativo  militar  pela  prática,  em  tese,  de
infração disciplinar pelo 2º Ten. PM Paulo César Pereira Chagas, prevista no art. 13,
III, combinado com o art. 64, II (dar causa a grave escândalo comprometendo a honra
pessoal e o decoro da classe), ambos previstos na Lei nº 14.310, de 2002 – CEDM,
tendo em vista os fatos narrados na 3º Reunião Ordinária desta comissão, realizada
em 25/3/2015;

nº 768/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à
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Promotoria de Defesa da Saúde do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Federal e
ao Conselho Regional de Medicina pedido de providências quanto ás denúncias de
ocorrência de supostos erros médicos atribuídos ao Dr. Denilson Ferreira dos Santos
e ao diretor do Hospital São Miguel, Dr. João Bosco, no Município de Jequitinhonha;

nº 773/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e ao corregedor-
geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações,
acompanhado  de  cópias  dos  Requerimentos  de  Comissão  nºs  761  e  762/2015,
aprovados  na  referida  reunião,  sobre  os  resultados  e  medidas  tomadas  pela
corporação,  ao  final  das  apurações  de  possíveis  crimes  militares  e  infração
disciplinar, praticados, em tese, pelo 2º Ten. PM Paulo César Pereira Chagas, tendo
em vista os fatos narrados na 3º Reunião Ordinária desta comissão, realizada em
25/3/2015;

nº  774/2015,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública  para  debater,  a  violação  de  direitos  e  garantias  fundamentais,
constrangimento  ilegal,  abuso  de  autoridade  e  assédio  sexual  contra  policiais
militares lotadas no 46º BPM, convidando os componentes da mesa da 3º Reunião
Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 25/3/2015, e, em face de
ausência anterior, convocando o 2º Ten. PM Paulo César Pereira Chagas e o Cel. PM
Elias Perpétuo Saraiva, da 10ª Região de Polícia Militar da Comarca de Patrocínio;

nº  775/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Promotoria  de  Justiça  de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  da  Comarca  de
Patrocínio  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  3º
Reunião Ordinária  desta  comissão,  realizada em 25/3/2015,  para  a apuração dos
fatos narrados, especialmente da prática, em tese, de improbidade administrativa e
assédio sexual, pelo 2º Ten. PM Paulo César Pereira Chagas, lotado no 46º Batalhão
de Polícia Militar, contra policiais militares femininas subordinadas;

nº  776/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Promotoria  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Controle  Externo  das  Atividades
Policiais  e à Promotoria  de Justiça de Defesa da Mulher  pedido de providências,
acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  3º  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de
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Direitos  Humanos,  realizada  em  25/3/2015,  para  a  apuração  dos  fatos  narrados,
especialmente da prática, em tese, de improbidade administrativa e assédio sexual,
pelo  2º  Ten.  PM Paulo  César  Pereira Chagas,  lotado no 46º  Batalhão de Polícia
Militar, contra policiais militares femininas subordinadas;

nº 784/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-MG – pedido de providências, acompanhado
de cópia do relatório de visita da Comissão de Direitos Humanos ao Ceresp de Betim,
realizada em 13/3/2015, em face das violações de direitos humanos ocorridas nesse
estabelecimento, solicitando medidas urgentes, tais como a resolução do problema
da falta de água, a realização de um mutirão carcerário e a humanização do presídio
em benefício dos presos, visitantes e profissionais que atuam na unidade.

Em seguida é aprovado o relatório de visita realizada em 13/3/2015 ao Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional – Ceresp – de Betim. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Cristiano Silveira, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local  Visitado:  Centro  de  Remanejamento  do  Sistema Prisional  –  Ceresp –  de
Betim

Apresentação
A requerimento do deputado Cristiano Silveira, a Comissão de Direitos Humanos

visitou,  em  13/3/2015,  às  14h30min,  o  Centro  de  Remanejamento  do  Sistema
Prisional – Ceresp – de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH.

O presidente da comissão, deputado Cristiano Silveira, foi  recebido pelo diretor-
geral da unidade, Roberto de Deus Lopes. Estiveram também no presídio os Srs.
Leonardo Antônio Bolina Filgueiras, juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Betim, e Carlos Frederico Rosignoli de Lima, defensor público do Estado.
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Relato
Com  base  em  denúncias  recebidas  pela  comissão,  a  visita  teve  por  finalidade

verificar  suposta violação aos direitos  humanos no Centro de  Remanejamento  do
Sistema Prisional – Ceresp – de Betim.

Em 9/3/2015,  ocorreu um princípio de motim no local,  devido,  principalmente,  à
superlotação e à falta de água nas celas. A situação foi contornada após negociação
com a direção da unidade, que acionou o Comando de Operações Especiais – Cope
– da Subsecretaria de Administração Prisional – Suapi.

Inicialmente,  o  diretor-geral  do  presídio  confirmou  a  ocorrência  do  motim,  mas
destacou que ele foi debelado sem consequências mais graves. Todavia, ressaltou
que os distúrbios podem voltar a ocorrer, visto que as principais causas da indignação
dos detentos – a deficiência no fornecimento de água e a superlotação da cadeia –
permaneciam sem perspectiva de solução definitiva à vista.

No que toca à lotação da unidade, é fato que existe superlotação. Com capacidade
para 408 presos, o Ceresp tinha, no dia da visita, 1.329 detentos.

Já  com  relação  à  falta  de  água  nas  celas,  ele  explicou  que  há  várias  razões.
Primeiramente porque o presídio está comportando um número de presos três vezes
maior que a sua capacidade projetada. Em segundo lugar,  porque a Copasa teria
reduzido  a  vazão  do  fornecimento  de  água  para  a  região,  afetando  o  presídio.
Segundo  o  diretor,  após  o  princípio  de  motim,  a  Copasa  foi  acionada  para  a
normalização do fornecimento de água para o presídio.

Em terceiro lugar, o diretor do Ceresp apontou que as caixas d´água da unidade
estão  com  problemas  estruturais,  sobre  os  quais,  segundo  ele,  a  Secretaria  de
Estado de Defesa Social  –  Seds – vem sendo alertado desde maio de 2014.  As
caixas d´água estão com vazamentos constantes devido a rachaduras, e o sistema
de boias que controla o fluxo de água não está funcionando corretamente, fazendo
com  que  as  caixas  vazem  regularmente.  A  administração  do  problema  requer
acompanhamento  diário  e  escalonamento  do  fluxo  de  água  para  as  celas.  O
problema começou em maio de 2014 e o diretor entregou ao presidente da comissão
diversos  ofícios  comunicando  o  problema  e  alertando  sobre  os  riscos  para  a
tranquilidade da unidade.
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O  juiz  Leonardo  Antônio  Bolina  Filgueiras,  da  Vara  de  Execuções  Penais  da
Comarca de Betim, qualificou a situação no presídio como calamitosa. Disse também
que  uma  juíza  da  Comarca  de  Betim  havia  determinado,  em  medida  liminar,  a
interdição do Ceresp Betim e a redução do número de detentos. Segundo o diretor da
unidade, a Seds ainda não teria sido notificada sobre a decisão judicial.  O diretor
disse  também  que,  nos  próximos  dias,  cumpriria  ordem  oriunda  da  Seds  para  a
transferência de cerca de 500 presos do Ceresp Betim para outras unidades, mas
ressaltou que já havia sido informado de que outros 350 detentos seriam transferidos
de outras unidades para o Ceresp Betim.

O deputado Cristiano Silveira ponderou que diante da grave situação, bem como da
dificuldade de construção imediata de novos presídios, seria relevante a realização de
um  mutirão  de  assistência  jurídica  na  unidade,  com  o  intuito  de  se  verificarem
possíveis  casos  de  substituição  da  prisão  por  medidas  cautelares  diversas  da
privação  de  liberdade.  O  juiz  da  Vara  de  Execuções  Penais  concordou  com  a
proposta,  mas ressaltou  também que a maior  parte dos  presos do Ceresp Betim
tiveram sua prisão decretada por juízes de outras comarcas da RMBH, e sugeriu que,
para um mutirão bem sucedido, deve ser envolvido o Tribunal de Justiça, por meio do
projeto Novos Rumos.

O diretor da unidade informou que, diante da permanência do problema da falta
d'água, os presos estariam ameaçando novo motim no fim de semana, no dia de
visitas aos presos.

A seguir,  o  presidente  da  comissão  dirigiu-se  às  celas  para  conversar  com  os
detentos, ouvir relatos e acalmar os ânimos. Logo na chegada às celas ficou visível a
razão  da  revolta  dos  presos.  A  falta  d'água  interrompia  o  funcionamento  das
descargas dos vasos sanitários por longo período. Como cada cela é ocupada por até
22 presos, o mau cheiro era nítido e notório.

Em linhas gerais, foi observado o seguinte:
– Ficou constatada a superlotação da unidade prisional. Duas dezenas de presos

ou mais têm que dividir o espaço projetado para receber no máximo seis detentos,
em cada cela.

– A falta de água inviabiliza o funcionamento das descargas nos vasos sanitários
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das celas, obrigando os cerca de 20 ou mais presos de cada cela a conviver por
horas com o mau cheiro e a falta de higiene. O presidente constatou in loco o mau
cheiro nas acomodações dos presos,  local  onde devem fazer  suas necessidades,
dormir e se alimentar. Os presos reclamaram da falta de higiene devido à falta d'água.
Além do mau cheiro, alertaram sobre a impossibilidade de uso de roupas limpas e a
sede  que  enfrentavam  diariamente.  Havia  também  muito  lixo  espalhado  nos
corredores de acesso às celas.

– Constitui reclamação geral dos detentos a ausência de assistência jurídica, seja
por  meio  da  Defensoria  Pública,  seja  por  meio  de  advogado  particular.  Diversos
presos, a maioria provisórios, alegaram que já teriam o direito de ser soltos. O fato de
a maior parte dos detentos terem sido originalmente presos em outros municípios da
Região Metropolitana torna disperso e complexo o exame da situação jurídica de
cada um deles. Alguns detentos alegaram que estavam presos por motivos de menor
potencial ofensivo e sem o devido fundamento jurídico. Os presos alegaram também
desamparo e falta de referência sobre a quem recorrer para tentar o relaxamento da
prisão.

–  Alguns  detentos  alegaram  que  já  deveriam  ter  sido  transferidos  para
penitenciárias, pois eram presos condenados, não devendo, portanto, cumprir pena
em unidade destinada a presos provisórios.

– O detentos reclamaram da falta de assistências médica e odontológica, alguns
inclusive solicitando atendimento de urgência.

–  Também  foi  apresentada  queixa  com  relação  a  revistas  íntimas  vexatórias
impostas aos familiares dos presos, sobretudo mulheres, que, para visitá-los, seriam
submetidas ao procedimento de revista de pé sobre espelhos, com as pernas abertas
para averiguação. Também foi denunciada a demora da permissão de entrada para
as visitas dos presos, as quais chegam a ficar até 3 horas aguardando do lado de fora
da unidade.

Conclusão
No final da visita, ficou constatada a grave situação do Ceresp de Betim, denotando

a necessidade urgente de medidas tais como a resolução do problema da falta de
água, a realização de um mutirão carcerário e a humanização de uma forma geral do
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presídio, em benefício dos presos, visitantes e profissionais que atuam na unidade.
Acompanham este relatório documentos entregues pela direção da unidade sobre o
problema do fornecimento de água para o Ceresp Betim, laudo técnico elaborado
pelo Ministério Público sobre o presídio e fotografias da visita.

Sala das Comissões, 25 de março de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Cabo Júlio – Durval Ângelo.
Deputado Cristiano Silveira ouve os detentos
* – A foto do deputado Cristiano Silveira ouvindo os detentos foi publicada no Diário

do Legislativo, de 8.4.2015.
Vazamento de água da Caixa
* – A foto do vazamento de água da caixa foi publicada no Diário do Legislativo, de

8.4.2015.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 289/2015

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  2.076/2011,  visa instituir  o  Dia Estadual  do
Aposentado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da 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 289/2015 tem por finalidade instituir o dia 24 de janeiro como

Dia Estadual do Aposentado.
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.
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A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento
jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos estados, sobre as
de predominante interesse regional; e, aos municípios, sobre assuntos de interesse
local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.
25 da Constituição Federal, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, 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  chefes  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 iniciativa
do processo legislativo.

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

do Projeto de Lei nº 289/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 4.979/2014, o projeto de lei em epígrafe cria o selo “Minas sem Maus-Tratos:
produto não testado em animais”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame tem por  objetivo criar  o selo “Minas sem Maus-Tratos:

produto não testado em animais”, a ser concedido a todas as empresas e instituições
com iniciativas que visam a não utilização de animais em experimentos científicos de
qualquer natureza.

Estabelecem-se ainda os requisitos que devem ser comprovados pelas empresas
para a concessão do selo; periodicidade de dois anos da certificação; e comissão
avaliadora  composta  por  representantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.

O  autor  justifica  que  a  proposição  tem  por  finalidade  conferir  mecanismo  de
incentivo  para  que  empresas  e  institutos  busquem  outros  métodos  e  formas  de
pesquisa  científica  que  não façam  uso  de  animais  em  teste  de  medicamentos  e
outras substâncias químicas.

Inicialmente,  ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria
quando da análise de proposição semelhante na legislatura anterior. Tendo em vista
que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova
interpretação  do  projeto,  passamos  a  reproduzir  os  argumentos  utilizados
anteriormente no parecer referente ao Projeto de Lei nº 4.979/2014:

“No que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há óbice à tramitação da
proposição.  A  criação  de  condecoração  pertence  ao  campo  de  competência
legislativa  do  Estado,  e  a  deflagração  de  seu  processo  legislativo  pode  ser  de
iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre as matérias previstas
no art.  66 da Constituição do Estado como de competência reservada à Mesa da
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Assembleia, aos chefes dos Poderes Executivo ou Judiciário, do Ministério Público ou
do Tribunal de Contas.

Quanto  à  competência,  a  Constituição da República,  em seu art.  24,  inciso  VI,
estabelece  a  competência  concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre  florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição, o que vem a ser confirmado no art.
10, inciso XV, alínea “f”, da Carta Estadual.

É importante observar, porém, que a proposição cria uma comissão composta por
representantes de  Secretarias  de  Estado e  do  Ministério  Público,  atribuindo-lhe  a
responsabilidade pela análise, avaliação e concessão da distinção prevista na lei.

A Constituição do Estado, em seu art. 90, II, estabelece como competência privativa
do governador a direção superior do Poder Executivo. Estabelece também, no inciso
III de seu art. 66, como de sua iniciativa privativa os projetos de lei destinados a criar,
estruturar  e  extinguir  Secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo  e  entidade  da
administração indireta (alínea “e”) e organizar a administração pública, atribuindo-lhe
competência (alínea “f”).

Desse modo, proposição de iniciativa parlamentar que estabeleça atribuições para
o Poder Executivo invade a competência desse Poder e, por esse motivo, contraria o
art.  2º  da  Constituição  da  República,  que  estabelece  a  independência  entre  os
Poderes da República.

Por outro lado, a fixação dos critérios relativos à certificação e a sua aferição, bem
como  a  definição  da  sua  periodicidade,  deverão  ser  estabelecidos  pelo  Poder
Executivo, no momento da regulamentação da lei.

Para excluir do texto as impropriedades mencionadas, apresentamos o Substitutivo
nº 1”.

Diante das razões aduzidas, ratificamos o posicionamento expresso anteriormente
por esta comissão.

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

Projeto de Lei nº 370/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a criação do selo “Minas sem Maus-Tratos: produto não testado em

animais”.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O Estado, por meio do órgão competente, certificará, com o Selo “Minas

sem  Maus-Tratos:  produto  não  testado  em  animais”,  as  empresas  e  instituições
estaduais ou situadas no Estado que se destacarem pela não utilização de animais
em experimentos científicos.

Parágrafo único – Os critérios relativos à certificação e à aferição de que trata o
caput serão estabelecidos em regulamento.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Bonifácio  Mourão  –

Isauro Calais – Antônio Jorge.
PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso da atribuição que lhe confere o art. 79,
VII,  “a”, do Regimento Interno, apresentou o Projeto de Resolução nº 6/2015, que
altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no Diário do Legislativo em 7/4/2015, a proposição foi distribuída à Mesa
para  receber  parecer,  consoante  estabelece  o  art.  79,  VIII,  “a”,  do  Diploma
Procedimental.

Fundamentação
Tramitou na legislatura anterior o Projeto de Resolução nº 4.488/2013, que também

objetivava alterar a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 2007, que contém o
Regimento  Interno  da Assembleia Legislativa do  Estado de Minas Gerais.  A essa
proposta  inicial  foram  apresentadas  emendas,  algumas  das  quais  acatadas,
originando o Substitutivo nº 1, conforme parecer publicado em 12/12/2014. Contudo,
o projeto de resolução em referência foi arquivado ao final da legislatura, por não ter
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tido sua tramitação encerrada. Registramos que o Projeto de Resolução nº 6/2015,
apresentado nesta legislatura, buscou como referência o texto do Substitutivo nº 1 ao
Projeto de Resolução nº 4.488/2013, que incorporou relevantes sugestões que foram
apresentadas à época.

O  Projeto  de  Resolução  nº  6/2015  objetiva  introduzir  alterações  no  Regimento
Interno  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  visando  ao  seu
aperfeiçoamento. A análise do projeto aponta para a identificação de diretrizes que
nortearam sua elaboração, como a dinamização das reuniões de Plenário, a partir da
adoção de prazos mais adequados ao enriquecimento do debate político e ao ritmo
dos trabalhos parlamentares.

Aliado ao que se disse, destacamos que outra diretriz consiste no fortalecimento
dos  trabalhos  das  comissões,  sobretudo  no  que  concerne  à  discussão  das
proposições e ao monitoramento das políticas públicas, proporcionando a tais órgãos
maior  poder  deliberativo,  com  prazos  mais  adequados  e  condizentes  com  o
aprofundamento e enriquecimento dos debates.

Objetivou-se  também  modificar  dispositivos  regimentais  que  estavam  em
descompasso com alterações constitucionais supervenientes. É o caso da eliminação
dos  dispositivos  que  tratam  da  licença  para  processar  parlamentares.  Essa
sistemática não mais existe em face da Emenda nº 35 à Constituição da República,
que afastou a exigência de licença da Casa Legislativa para processar parlamentares
e  instituiu  em  favor  do  Legislativo  uma  prerrogativa  de  bloqueio  desse  tipo  de
processo judicial.

Ainda na linha da adaptação do regimento às novas disposições constitucionais,
foram  eliminados  os preceitos  regimentais  atinentes  ao  voto  secreto.  Com  efeito,
recente alteração na Constituição do Estado mediante a Emenda à Constituição nº 91
acabou com o escrutínio secreto no âmbito das deliberações parlamentares. Para
além  da  adaptação  ao  novo  texto  constitucional,  essa  alteração  mostra-se  mais
condizente com a necessidade de transparência na atuação dos parlamentares, uma
vez que estes exercem uma função de representação pública.

Preocupação  não  menos  relevante  foi  a  de  afastar  inconsistências  regimentais,
como aquela referente à possibilidade de revisão de relatório de CPI pelo Plenário.
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Ora, a CPI é um órgão previsto constitucionalmente com poderes de investigação
próprios  das  autoridades  judiciais,  e  qualifica-se  como  um  instrumento  de  ação
fiscalizadora das minorias, na sua relevante função de fiscalizar os atos da maioria.
Permitir que os trabalhos realizados pela CPI ao longo de meses sejam revistos pelo
Plenário corresponderia a esvaziar tais poderes fiscalizadores. Ademais, apenas os
deputados que compõem a CPI são investidos dos poderes de investigação próprios
das  autoridades  judiciárias,  e  não os deputados  do Legislativo  como um todo.  O
reexame,  pelo  Plenário,  do  relatório  da  CPI  poderia  ensejar  injunções  políticas
indevidas, desnaturando todo o trabalho investigativo.

Detectamos,  ainda,  que  outra  inadequação  de  nosso  regimento  diz  respeito  à
tramitação de propostas de emenda à Constituição, as quais se submetem a exame
de comissão especial, mas não passam pelo crivo da Comissão de Constituição e
Justiça.  Ora,  se  o  objetivo  é  alterar  a  Constituição  do  Estado,  afigura-se
imprescindível a oitiva da Comissão de Constituição e Justiça.

Merece destaque ainda o aperfeiçoamento do controle prévio de constitucionalidade
exercido pela Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer passa a ter caráter
terminativo. Assim, um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça teria
o  efeito  de  fulminar  uma  proposição  já  no  seu  nascedouro,  levando  ao  seu
arquivamento,  salvo  se  houver  requerimento  de  1/10  dos  deputados  para  que  a
matéria seja  levada a exame do Plenário.  Dessa forma,  o  controle  preventivo  de
constitucionalidade resultaria fortalecido.

Outrossim, destacamos as alterações incidentes sobre as disposições regimentais
atinentes  ao  arquivamento  de  proposições  ao  final  da  legislatura.  Ocorre  que  a
redação atual  do Regimento Interno prevê a possibilidade de desarquivamento de
proposição de autoria de deputado que não esteja no exercício do mandato por outro
em  exercício,  ficando  este  último  com  a  autoria  da  proposição.  Em razão  desse
dispositivo,  o  início  de  cada  legislatura  tem  sido  marcado  por  uma  “corrida  de
desarquivamentos”  para  assegurar  a  autoria  das  proposições,  muitas  delas  sem
nenhuma viabilidade política ou técnica, várias, inclusive, tendo recebido parecer pela
inconstitucionalidade, o que ensejou a publicação da recente Decisão Normativa da
Presidência  nº  19.  Como  resultado  prático,  sobrecarrega-se  em  demasia  o
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Parlamento,  por  ocasião  do  início  das legislaturas,  mobilizando-se todo o  aparato
legislativo do Estado, que acaba por debruçar-se novamente sobre inúmeras matérias
que já se mostraram inviáveis, com enorme dispêndio de tempo, recursos materiais e
energia  processual  absolutamente desnecessários  e evitáveis.  O desarquivamento
chega na casa dos milhares, e não se trata de força de expressão, o que se afigura
absolutamente despropositado.

Assim, propomos eliminar a atribuição de autoria de proposição desarquivada ao
deputado que requereu o desarquivamento, até porque não há razão plausível que a
justifique. Com isso, elimina-se o motivo determinante do desarquivamento em massa
das proposições. Sugerimos ainda algumas exceções ao arquivamento no final da
legislatura,  como, por  exemplo,  no caso de proposições  de autoria  de  deputados
reeleitos, ou de iniciativa popular, ou de autoria de outros Poderes. Tais exceções,
longe  de  violarem  o  princípio  da  unidade  da  legislatura,  consistem  apenas  na
relativização  do  princípio,  preservando-lhe  a  essência  e  conferindo  maior
racionalidade ao processo legislativo. Ademais, o projeto prevê que, em alguns casos,
serão arquivadas as proposições cuja tramitação não for  concluída até  o final  da
segunda  legislatura  subsequente  àquela  em  que  tiverem  sido  recebidas,  o  que
evitaria a eternização de proposições destituídas de viabilidade técnica ou política.

Inúmeras outras  alterações decorrem de aperfeiçoamentos sugeridos a partir  da
aplicação  prática  do  Regimento  Interno  desde  sua  última  reforma,  bem  como
resultam de mudanças voltadas para adequação à técnica legislativa.

As  modificações  que  se  pretendem  introduzir  no  Regimento  Interno  certamente
muito contribuirão para o aperfeiçoamento dos trabalhos parlamentares, motivo pelo
qual somos favoráveis a sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 6/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de abril de 2015.
Adalclever Lopes , presidente – Hely Tarqüínio , relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 7/4/2015, as seguintes comunicações:
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Do deputado Dalmo Ribeiro Silva  em que notifica o falecimento do  Sr.  Thomaz
Alckmin, ocorrido em 2/4/2015, em Carapicuíba (SP). (– Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Carlos  Henrique em que notifica seu afastamento do  exercício do
mandato  parlamentar  a  partir  de  7/4/2015 para  assumir  o  cargo de secretário  de
Estado de Esportes e da Juventude. (– Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2015

ATA
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  –
Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 23 a 26/2015 – Projetos de Lei
Complementar nºs 14 a 25/2015 – Projetos de Resolução nºs 7 e 8/2015 – Projetos
de Lei nºs 861 a 910/2015 – Requerimentos nºs 377 a 401/2015 – Requerimento
Ordinário nº 849/2015 – Comunicações: Comunicações dos deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Carlos Henrique – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Celinho do
Sinttrocel e João Alberto, da deputada Celise Laviola e dos deputados João Leite,
Rogério Correia e Cabo Júlio – Questão de Ordem – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da

Silveira  Jr.  –  Doutor  Wilson  Batista  –  Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José
Domingos – Antônio Jorge – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão –
Cabo Júlio  –  Carlos  Pimenta – Celinho do Sinttrocel  –  Celise  Laviola  – Cristiano
Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu
Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Elismar Prado –
Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar – Felipe
Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – 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 – Missionário
Márcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Ricardo Faria – Rogério Correia –
Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tito Torres – Tony Carlos –
Vanderlei Miranda – Wander Borges.
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Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h9min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
– 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  Sargento  Rodrigues,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Alfredo Souza de Moraes Júnior, gerente-geral de Relações Institucionais da

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 9.331/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Cristina  Guimarães,  assessora  da  presidência  do  BDMG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 222/2015, da Comissão do Trabalho.

Da  Sra.  Mariah  Brochado,  secretária  adjunta  de  Casa  Civil  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.761/2013 e 9.156/2014, da Comissão
de Participação Popular;  8.394/2014,  da  Comissão da Pessoa com Deficiência;  e
9.019/2014, da Comissão de Educação.

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 23/2015

Dá nova redação ao caput do art. 13 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art.  1º  –  O art.  13 da Constituição  do Estado passa a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art.  13  – A atividade de administração pública  dos Poderes do  Estado e  a de
entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e sustentabilidade.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Inácio Franco – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos

Arantes – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão – Cássio Soares –
Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir –
Fabiano Tolentino – Fred Costa – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Ione Pinheiro –
Ivair Nogueira – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Léo Portela –
Leonídio  Bouças  –  Mário  Henrique  Caixa  –  Paulo  Lamac  –  Roberto  Andrade  –
Vanderlei Miranda.

Justificação:  Esta  proposta de emenda à Constituição tem por  objetivo  inserir  a
sustentabilidade como um dos princípios da administração pública. No relatório da
ONU “Nosso Futuro  Comum”,  de  1987,  o  conceito  de  sustentabilidade é  definido
como  “o  atendimento  das  necessidades  do  presente  sem  comprometer  a
possibilidade  de  as  gerações  futuras  atenderem  as  suas  próprias  necessidades”.
Com as conferências da ECO-92, no Rio de Janeiro, e de Joanesburgo, de 2002, os
diálogos  com  os  diferentes  setores  sociais  estabeleceram  o  consenso  de  que  a
sustentabilidade  deve  ser  compreendida  de  forma  ampla,  como  “ecologicamente
equilibrado, socialmente justo e economicamente viável”. Tendo em vista a ontologia
dos princípios, cabe ressaltar que a forma de aplicação desse princípio se transforma
no  decorrer  da  história,  em  função  das  demandas  sociais  e  da  capacidade  de
organização  de  um  povo,  assim  como  do  conhecimento  técnico  e  científico
disponível,  um  verdadeiro  pacto  entre  gerações.  Sustentabilidade,  antes  de  mais
nada,  é  solidariedade  e  compromisso  com  um  futuro  melhor.  Nesse  passo,  os
ditames constitucionais devem refletir a evolução da consciência da população e de
seus representantes políticos, diante de um tema tão caro para todos: a preservação
da vida em todas as suas formas de manifestação e a dignidade da pessoa humana.
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Por isso, a sustentabilidade deve se tornar um princípio expresso da administração
pública, a irradiar  seus efeitos  e orientações na tomada de decisões de todos os
Poderes  do  Estado e  de  sua administração  indireta.  Convencidos  da  importância
desta proposta de emenda à Constituição para o aprimoramento da máquina estatal,
pedimos o apoio de todos os parlamentares desta Casa para sua aprovação.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 24/2015
Acrescenta parágrafo ao art. 67 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – O art. 67 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica acrescido do

seguinte § 3º:
“Art. 67 – (...)
§ 3º – As assinaturas de que trata este artigo poderão ser feitas por meio eletrônico,

desde que estejam de acordo com as normas da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP– Brasil.”.

Art. 2° – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Inácio Franco – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos

Arantes – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão – Cássio Soares –
Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir –
Fabiano Tolentino – Fred Costa – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Ione Pinheiro –
Ivair Nogueira – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Léo Portela –
Leonídio  Bouças  –  Mário  Henrique  Caixa  –  Paulo  Lamac  –  Roberto  Andrade  –
Sargento Rodrigues – Vanderlei Miranda.

Justificação: O art. 61, § 2º, da Constituição da República, que, pelo princípio da
simetria, é reproduzido nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais,
evidencia que a sociedade mobilizada, coletando certo número de assinaturas, pode
propor à Casa Legislativa a edição de norma, respeitando-se a repartição federativa
de competências e as reservas de iniciativa distribuídas a órgãos e Poderes.

O  Texto  Constitucional  se  refere  exclusivamente  a  assinaturas,  que  devem  ser
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entendidas como manifestação da vontade do eleitor. Não há, nem poderia haver, em
face da tecnologia disponível à época, menção expressa à possibilidade de uso da
“assinatura digital”; contudo esse instrumento não só está disponível, mas também
disseminado pela sociedade nos dias atuais.

A assimilação de assinatura  digital  à  iniciativa popular  no processo legislativo é
medida em harmonia com o ideal de democracia; afinal se trata de facilitar o acesso
da sociedade ao Legislativo.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2015
Acrescenta o § 4º ao art. 73 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – O art. 73 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4°:
“Art. 73 – (…)
§ 4º – As atividades de controle interno dos atos de cada órgão público dos Poderes

do Estado e de entidade da administração indireta incluirão funções de ouvidoria,
desempenhadas por  setores  de  natureza permanente,  na  forma como dispuser  o
regulamento.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Inácio Franco – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos

Arantes – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão – Cássio Soares –
Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir –
Fabiano Tolentino – Fred Costa – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Ione Pinheiro –
Ivair Nogueira – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Léo Portela –
Mário Henrique Caixa – Paulo Lamac – Roberto Andrade – Sargento Rodrigues –
Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposta se coaduna com a mais moderna concepção de gestão
pública,  em  que  o  cidadão  deve  ser  visto  como  coparticipante  do  processo  de
controle. Assim, cada órgão público deve ter condições não de apenas receber toda e
qualquer denúncia de irregularidade ou reclamação de ineficiência ou omissão, mas
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de dar uma resposta rápida, eficaz e transparente. Para que isso seja possível, é
imprescindível dar legitimidade às ouvidorias, que devem estar inseridas dentro da
rotina  gerencial  de  cada  órgão  público,  devidamente  estruturadas,  possibilitando,
além dos  mecanismos  de fiscalização a  posteriori,  alheios  à  própria  gestão,  uma
atuação preventiva.

Às ouvidorias devem competir, assim, a coordenação das ações de interação com
os cidadãos e a elaboração de propostas relacionadas com o cumprimento da Lei de
Acesso à Informação e destinadas a melhorar os serviços prestados à sociedade e a
evitar  possíveis problemas identificados pelas demandas trazidas pela participação
popular.

A existência  de  ouvidorias  estruturadas  permite  ainda  sua  atuação  em  rede,  a
exemplo da Rede Mineira de Ouvidorias Públicas – Rede Ouvir-MG –, que foi criada
pela Ouvidoria-Geral do Estado, por esta Assembleia, pelo Tribunal de Constas, pelo
Tribunal  de  Justiça  e  pelo  Ministério  Público  e  que  tem  como órgão  apoiador  o
Tribunal Regional Eleitoral. Essa rede possibilita o fortalecimento e a ampliação das
ouvidorias  públicas,  favorecendo  sua  atuação  independente,  integrada  e
multidisciplinar. A legitimação das ouvidorias é, portanto, uma necessidade premente
da administração e consubstancia fortalecimento do processo democrático.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 26/2015
Acrescenta parágrafo ao art. 192 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 192 da Constituição do Estado o seguinte § 4°:
“Art. 192 – (...)
§  4°  –  O  Estado,  em  articulação  com  o  município,  assegurará  a  todos,

independentemente da localização e da situação socioeconômica, o abastecimento
de água potável e os demais serviços de saneamento básico.”.

Art. 2° – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Inácio Franco – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos
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Arantes – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão – Cássio Soares –
Celinho  do  Sinttrocel  –  Cristiano  Silveira  –  Dalmo Ribeiro  Silva  –  Doutor  Wilson
Batista – Duarte Bechir – Fabiano Tolentino – Fred Costa – Gustavo Corrêa – Hely
Tarqüínio – Ione Pinheiro – Ivair Nogueira – João Leite – João Magalhães – João
Vítor Xavier – Mário Henrique Caixa – Paulo Lamac – Roberto Andrade – Sargento
Rodrigues – Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposta de Emenda à Constituição tem por objetivo acrescentar
o § 4º ao art. 192 da Constituição Estadual, com o objetivo de tornar dever do Estado
garantir a disponibilização de água em condições de uso a todos os cidadãos, em
especial à população em situação de pobreza, independentemente da localização de
sua comunidade e de pagamento de qualquer natureza.

O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, e
é responsabilidade dos estados assegurar esses direitos a todos os seus cidadãos.

O Brasil tem trabalhado para promover o acesso à água e ao saneamento básico,
especialmente nas comunidades de baixa renda; contudo, ainda está longe de acabar
com a disparidade na distribuição do serviço.

Convencidos da importância desta proposta de emenda à Constituição para garantir
a todos a disponibilidade de água em condições de uso como direito social universal,
independentemente da condição socioeconômica do indivíduo e da localização de
sua comunidade, pedimos o apoio de todos os parlamentares desta Casa para sua
aprovação.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 66/2014)

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

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

setembro de 2013, o seguinte parágrafo:
“§ … – A policial civil poderá requerer sua aposentadoria após vinte e cinco anos de
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contribuição,  desde  que  conte,  pelo  menos,  quinze  anos  de  efetivo  serviço,  com
proventos integrais, vedada a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta
lei.”.

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Na esteira da proteção erigida pelo ordenamento jurídico brasileiro,

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

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

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 63/2014)

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – O § 13 do art.  136 da Lei nº 5.301,  de 1969,  passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 136 – (...)
§ 13 – A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para

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

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Na esteira da proteção erigida pelo ordenamento jurídico brasileiro,

apresenta-se  a  presente  proposição  com  intuito  de,  nos  moldes  já  traçados  pela
Constituição Federal, adequar o Estatuto dos Militares às condições de proteção à
mulher.

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

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 42/2013)

Institui o Serviço Militar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Esta lei institui o Serviço Militar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – O Serviço Militar Voluntário destina-se à execução de atividades militares
de competência estadual, bem como de outras necessárias à proteção e à defesa
civil da comunidade, sob a orientação e a coordenação da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais – PMMG – e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
– CBMMG.

Art. 3º – O Serviço Militar Voluntário, que tem assento e fundamento na hierarquia e
disciplina, reger-se-á pelas normas estatutárias e pela legislação estadual pertinente
à PMMG e ao CBMMG.

Art.  4º  –  As  atribuições  dos  integrantes  do  Serviço  Militar  Voluntário  serão
compatíveis com as da graduação de soldado de 2ª Classe da PMMG e do CBMMG

Art. 5º – Para ingresso no Serviço Militar Voluntário, o candidato deverá atender às
seguintes condições:

I – ter idade mínima de dezenove anos e máxima de vinte e sete;
II – ter residência no Estado;
III – ter concluído o ensino médio na data da inclusão no Serviço Militar Voluntário;
IV – ser portador de Certificado de Reservista de primeira ou segunda categoria e

possuir Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI – de qualquer das instituições
das Forças Armadas;

V – estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
VI – ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);
VII – ter aptidão física;
VIII – ser aprovado em avaliação psicológica;
IX – ter sanidade física e mental;
X – não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que

seja,  por  seu significado,  incompatível  com o  exercício  das  atividades  de  policial
militar ou de bombeiro militar;

XI  –  apresentar  autorização  da  instituição  das  Forças  Armadas  a  que  prestou
serviço militar obrigatório ou carta de apresentação da instituição à qual serviu;

XII – ser considerado aprovado na seleção para matrícula no Curso de Formação
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de Soldados Voluntários para a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais.

Art. 6º – Para fins de seleção para o ingresso no Serviço Militar Voluntário, será
obedecida, de acordo com a quantidade de vagas disponibilizadas pelas corporações
militares estaduais, a seguinte ordem de prioridades:

I – os reservistas de primeira categoria com, no mínimo, quatro anos de serviço
militar obrigatório nas Forças Armadas e detentores de cursos na área operacional ou
equivalentes;

II – os reservistas de primeira categoria com, no mínimo, quatro anos de serviço
militar obrigatório nas Forças Armadas;

III  –  os reservistas de primeira categoria,  após terem cumprido o serviço militar
obrigatório nas Forças Armadas;

IV – os reservistas de segunda categoria com, no mínimo, seis meses de serviço
militar obrigatório nas Forças Armadas;

V – os dispensados de incorporação, desde que existam vagas remanescentes não
preenchidas por candidatos mencionados nos incisos I a IV deste artigo.

§ 1º – Poderão ser convocadas a integrar o Serviço Militar Voluntário as classes de
reservistas de até cinco anos anteriores ao ano de convocação para o Serviço Militar
Voluntário, observada a ordem prevista neste artigo.

§ 2º – Para os fins do processo seletivo poderão ser aproveitados exames médicos,
inspeções  de  saúde  e  dados  da  vida  social  e  profissional  do  candidato  inscrito,
cedidos pela instituição das Forças Armadas a que serviu.

§ 3º – O número de militares do sexo feminino no Serviço Militar Voluntário será de
até 10% (dez por cento) do efetivo previsto.

Art. 7º – O quantitativo de vagas para o Serviço Militar Voluntário, tendo em vista as
necessidades de cada corporação, será definido por ato do Governador do Estado,
observadas as disposições do art. 27 desta lei.

Art. 8º – Os candidatos ao Serviço Militar Voluntário deverão inscrever-se à seleção
de soldados voluntários  em local  designado pelo  Comando-Geral  da PMMG e do
CBMMG

Art. 9º – A seleção dos candidatos ao Serviço Militar Voluntário será realizada por
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comissão multiprofissional a ser designada pelos respectivos órgãos de gestão de
recursos humanos.

Art.  10  –  A comissão  multiprofissional  de  seleção  ao  Serviço  Militar  Voluntário
avaliará o candidato nas seguintes etapas:

I – prova escrita;
II – teste de aptidão física;
III – avaliação médica e psicológica;
IV – investigação social da vida pregressa;
V – títulos previstos no art. 6º.
Parágrafo único – As etapas da seleção previstas nos incisos I ao II são de caráter

classificatório  e  eliminatório  e  as  previstas  nos  incisos  III  e  V  são  de  caráter
eliminatório e classificatório, respectivamente.

Art.  11  –  Os  candidatos  ao  Serviço  Militar  Voluntário  aprovados  nas  etapas  da
seleção a que se refere o art.  10,  serão matriculados no Curso de  Formação de
Soldados Voluntários, também de caráter eliminatório.

Parágrafo único – O Curso de Formação de Soldados Voluntários será regido pelas
Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino do Comando da Polícia Militar ou
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 12 – Os candidatos aprovados no Curso de Formação de Soldados Voluntários
serão  convocados  para  a  prestação  de  serviço  na  corporação  para  que  forem
selecionados, na condição de soldados de 2ª Classe.

Parágrafo único – O voluntário que aceitar a convocação e preencher os requisitos
será  considerado  como membro do  Quadro  de  Pessoal  Transitório  da  respectiva
corporação, compondo o Quadro da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar
Voluntário, na graduação de soldado de 2ª Classe.

Art. 13 – A atividade e a condição dos soldados de 2ª Classe integrantes do Serviço
Militar Voluntário serão reguladas em ato próprio do comandante-geral da PMMG ou
do CBMMG.

Art.  14  –  O  soldado  de  2ª  Classe  aluno  do  Curso  de  Formação  de  Soldados
Voluntários perceberá, a título de subsídio, uma bolsa de estudos a ser definida pelo
governador do Estado, bem como abono-fardamento.
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Art. 15 – O soldado de 2ª Classe, após a conclusão do Curso de Formação de
Soldados  Voluntários,  perceberá  subsídio  mensal  em  valor  a  ser  definido  pelo
Governador do Estado.

Parágrafo único – O subsídio do soldado de 2ª Classe será regido, naquilo que não
for tratado em norma específica, de acordo com as regras de subsídio da PMMG e do
CBMMG.

Art. 16 – O Serviço Militar  Voluntário terá duração de doze meses, podendo ser
prorrogado até o limite máximo de permanência,  que será de trinta e três meses
contados da data de inclusão do interessado.

Art.  17  –  Será  dispensado,  a  qualquer  tempo,  o  integrante  do  Serviço  Militar
Voluntário quando:

I – solicitar a sua dispensa;
II – deixar de preencher os requisitos previstos no art. 5º desta lei;
III – obtiver licença médica por um período superior a trinta dias, contínuos ou não,

no período de um ano, salvo se o afastamento for decorrente de acidente em serviço,
devidamente comprovado, ou se o integrante tiver sua capacidade física ou mental
alterada, de forma a tornar-se contraindicada a continuidade de sua designação;

IV – for conveniente para a administração;
V – for considerado inapto no Treinamento Policial Básico – TPB – ;
VI – obtiver desempenho inferior a 70% na Avaliação de Desempenho Individual;
VII – cometer mais de uma transgressão disciplinar de natureza grave ou mais de

três transgressões disciplinares de qualquer natureza no período de doze meses.
Parágrafo  único  –  Se  o  militar  designado  permanecer  licenciado  por  acidente

decorrente  de  serviço  até  o  fim  do  período  da  designação,  não  poderá  ser
reconduzido, estando nessa situação.

Art.  18 – O integrante do Serviço Militar  Voluntário será agraciado,  para fins de
titulação  em  concurso  público  de  provas  e  títulos  para  ingresso  como membros
efetivos das mesmas corporações, com um ponto, nos casos em que:

I  – concluir  o  Curso de Formação de Soldados Voluntários com aproveitamento
igual ou superior a 70% (setenta por cento);

II – forem portadores de certificados de conclusão de cursos na área operacional ou
equivalentes, com carga horária superior a cento e quarenta horas-aula;
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III  –  forem  portadores  de  certificados  de  conclusão  de  cursos  de  formação  de
cabos, sargentos ou oficiais temporários das Forças Armadas.

Parágrafo  único  –  A pontuação  referente  à  titulação  definida  neste  artigo  será
cumulativa até o limite de 30% (trinta por cento) do total da distribuição de pontos do
processo seletivo para ingresso nos quadros de militares efetivos e de carreira da
PMMG e do CBMMG.

Art. 19 – O soldado de 2ª Classe integrante dos Quadros de Policiais ou Bombeiros
Militares Voluntários deverá usar os uniformes, as insígnias e os emblemas utilizados
pela  PMMG  ou  pelo  CBMMG,  conforme  designação  do  comandante-geral  da
corporação de que for integrante.

Art. 20 – A precedência hierárquica entre os soldados de 2ª Classe integrantes do
Serviço  Militar  Voluntário  será  definida  em  ordem  crescente,  de  acordo  com  a
classificação final no Curso de Formação de Soldados Voluntários, e, na corporação,
terão precedência sobre eles os soldados de 1ª Classe.

Art. 21 – São vedadas aos integrantes do Serviço Militar Voluntário as seguintes
ações:

I – policiamento tático, em todas as modalidades;
II – policiamento montado;
III – policiamento com cães;
IV – policiamento aéreo;
V – operações especiais;
VI – operações de choque;
VII – segurança e proteção de dignitários;
VIII – serviços de inteligência;
IX – serviços administrativos envolvendo material e informações controlados;
X – ações equivalentes às descritas nos incisos I a IX deste artigo definidas por ato

administrativo do Comando-Geral do CBMMG.
Art. 22 – O soldado-aluno e o soldado de 2ª Classe integrantes do Serviço Militar

Voluntário estarão sujeitos à legislação militar e às normas específicas da PMMG e
do CBMMG, não se aplicando a estes a ascensão na carreira.

Art.  23 – O governador do Estado, no prazo de trinta dias contados da data de
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publicação desta lei, editará normas complementares com vistas a regulamentar a
execução do Serviço Militar Voluntário.

Art. 24 – Para ser reconduzido, além de continuar satisfazendo os requisitos do art.
5º desta lei, o integrante do Serviço Militar Voluntário deverá ser submetido ao teste
de capacitação física e mental.

§  1º  –  O cumprimento  dos  requisitos  do  art.  5º  desta lei  e  a  conformidade da
documentação  mencionada  no  “caput”  serão  conferidos  na  unidade  a  que  o
designado estiver subordinado.

§ 2º – O comandante da unidade a que o designado estiver subordinado emitirá
certidão na qual  conste que este cumpre o previsto no  caput e a encaminhará à
Diretoria  de  Recursos  Humanos  para  fins  de  conferência  e  preparação  dos  atos
pertinentes.

§ 3º – A documentação apresentada na forma do caput permanecerá arquivada na
pasta funcional do designado.

Art. 25 – O Serviço Militar Voluntário será implementado no prazo de cento e oitenta
dias contados a partir da data de publicação desta lei.

Art. 26 – O integrante do Serviço Militar Voluntário contribuirá para o Regime Geral
de Previdência Social.

Art. 27 – O § 1º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso VI:

“Art. 13 – (…)
§ 1º – (…)
VI – Quadro da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar Voluntário (QV-

PM/BM).”.
Art. 28 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Esta  proposição  visa  instituir  o  programa  de  aproveitamento  de

egressos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG – e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais – CBMMG –, por intermédio do Serviço
Militar  Voluntário,  e  prevê,  além  da possibilidade de acréscimo de pontuação em
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concurso público, visando eventual incorporação definitiva, a garantia de pagamento
de auxílio financeiro. Pretende, portanto, incentivar e inserir novamente nos quadros
da PMMG e do CBMMG jovens que saem treinados, mas que, muitas vezes, não
conseguem alcançar uma colocação no mercado de trabalho.

Trata-se de projeto com dupla motivação, quais sejam oportunizar o desempenho
de um trabalho importante e reforçar a segurança pública, sem deixar de mencionar
que  a  própria  forma  de  desenvolvimento  do  programa  em  questão  incentiva  e
promove  a  formação  e  o  aperfeiçoamento  dos  voluntários.  Cursos  poderão  ser
aproveitados para cômputo de pontos em concursos públicos para possível ingresso
definitivo nas referidas corporações.

Ressalte-se, por fim, que o Serviço Militar Voluntário não influencia na promoção de
concursos  públicos  no  âmbito  das  Forças  Policiais  do  Estado.  Ao  contrário,
representa reforço para a segurança pública do Estado, dever deste e direito de todos
os cidadãos, uma vez que há o aproveitamento de jovens que deixaram o serviço
militar  com  um  bom  treinamento  e  noções  de  disciplina  e  hierarquia,  além  de
condicionamento físico pertinente.

Assim, porque a PMMG e o CBMMG são,  constitucionalmente, força auxiliar  na
promoção da segurança pública e instituições garantidoras de direitos fundamentais,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública, de
Segurança 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 17/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 58/2014)

Altera a Lei nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso IV do art. 5º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 5º – (...)
IV – ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para os oficiais do

quadro de saúde e capelão, cuja idade máxima será de 35 anos;".
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Art. 2º – O § 10 do art. 5º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 5º – (...)
§ 10 – Para o preenchimento de cargos nos quadros de oficiais complementares e

de oficiais especialistas, os militares, para ingressarem no Curso de Habilitação de
Oficiais,  deverão  ter,  no  máximo,  vinte  e  seis  anos  de  efetivo  serviço,  a  ser
comprovado até a data da matrícula,”.

Art. 3º – O § 14 do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 13 – (...)
§ 14– O ingresso no quadro previsto no inciso V do § 1º dar-se-á no posto de 2º-

tenente, após a conclusão de estágio de adaptação definido pela instituição militar,
observado o disposto no art. 5º desta lei.”.

Art. 4º – O parágrafo único do art. 141 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 141 – (...)
Parágrafo único – Quando se tratar de oficial de QOS e capelão, a idade limite de

que trata este artigo será acrescida de cinco anos.”.
Art. 5º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Pretende-se com esta proposição adequar a Lei nº 5.301, de 1969,

que contém o estatuto dos militares do Estado, no que tange ao exercício do oficialato
de capelão, aquele que exerce o serviço de assistência religiosa no âmbito da Polícia
Militar de Minas Gerais.

Neste sentido, as modificações propostas se adéquam ao previsto na Constituição
da República, no art. 142, inciso X, que determina “lei disporá sobre o ingresso nas
Forças  Armadas,  os  limites  de  idade,  a  estabilidade  e  outras  condições  de
transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas  e  outras  situações  especiais  dos  militares,  consideradas  as
peculiaridades  de  suas  atividades,  inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de
compromissos internacionais e de guerra”.
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Logo,  na esteira da Lei  Federal  nº  6.880,  de 1980,  que contém o Estatuto dos
Militares, e da Lei nº 4.375, de 1964, a Lei do Serviço Militar, que estabelece que a
duração  do  serviço  militar  se  limita  ao  alcance  dos  45  anos,  é  que  se  torna
imprescindível o estabelecimento de idade limite ao ingresso dos interessados aos
quadros de capelães:

“Art. 5º– A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º
dia de janeiro do ano em que o cidadão completar dezoito anos de idade e subsistirá
até 31 de dezembro do ano em que completar quarenta e cinco anos”.

Ademais, pretende-se a alteração da idade para ingresso no Curso de Habilitação
de Oficiais, devendo os militares ter, no máximo, 26 anos de efetivo serviço, como
forma de aproveitamento e motivação dos servidores da área de segurança pública.

Sendo assim, peço o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei
complementar.

– 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 18/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 61/2014)

Altera a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica acrescida do seguinte

artigo :
“Art. … – As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de dois

anos, e a de demissão, por abandono de cargo, no prazo de quatro anos.”.
Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei complementar visa inserir na Lei nº 5.406, de 1969,

dispositivo  que  estabeleça  prazo  prescricional  para  a  aplicação  das  penalidades
disciplinares no âmbito da Polícia Civil.
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Isso porque o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012 encaminhado a esta Casa
Legislativa não incluía em seu texto parte dedicada ao regime disciplinar, matéria que
seria tratada em apartado, considerando-se sua importância e densidade.

Tanto assim que a Lei Complementar nº 129, de 2013, em seu art. 123, revogou
apenas os arts. 1º a 74, 76 a 102, 104 a 141 e 206 a 221, da Lei nº 5.406, de 1969,
entre os quais não se incluem os dispositivos relativos à matéria em comento.

Nesse diapasão, tem-se que se aplicam aos policiais civis do Estado as disposições
acerca  do  instituto  da  prescrição  das  penas  disciplinares  às  quais  se  encontram
sujeitos todos os servidores civis. Essas disposições estão contidas na Lei nº 869, de
1952,  que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis  do Estado de
Minas Gerais.

Contudo, com vistas a uma legislação compatível e coerente é que 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 COMPLEMENTAR Nº 19/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 64/2014)

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 136 da Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes

parágrafos:
“§ … – O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo,

em caráter  transitório  e  mediante  aceitação voluntária,  a  juízo  do  Governador  do
Estado,  para  atender  a  necessidade  especial  relacionada  com  as  atividades  da
respectiva instituição, segundo dispuser regulamentação específica.

§  …  –  A designação  terá  o  prazo  de  sessenta  meses  e  será  feita  mediante
requerimento.

§ … – Findo o período de designação de sessenta meses, o militar será promovido
automaticamente,  independentemente  da  existência  de  vagas,  podendo,  caso
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preencha os requisitos necessários, continuar designado já na nova graduação ou
posto, desempenhando a nova função.

§ … – O disposto no parágrafo anterior se aplica aos militares que se encontram
designados e aos que, de forma ininterrupta, completarem o período de designação
de  sessenta  meses,  considerando,  para  efeitos  dessa  contagem,  o  prazo  de
designação já computado.

§ … – Somente será designado para o serviço ativo, para fins de concorrência a
nova promoção, o militar da reserva remunerada que possuía até o posto máximo de
Capitão, caso em que não poderá ser prorrogado o seu período de designação por
tempo superior a sessenta meses.”.

Art.  2º  –  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
alcançando apenas os militares já designados quando de sua vigência.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei complementar visa permitir o retorno voluntário e

temporário à ativa dos militares da reserva e dos reformados.
Desse modo,  considerando o tempo de serviço prestado em prol  da  segurança

pública,  propõe-se,  principalmente,  a  garantia  de  promoção  automática,
independentemente  da  existência  de  vagas,  desde  que  respeitados  todos  os
requisitos estabelecidos.

Nessa esteira, visando à construção de uma legislação compatível com a realidade
e  coerente,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 48/2013)

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O art. 204 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 204 – O oficial da ativa, ao completar trinta anos de serviço, quando de sua
transferência para a reserva,  será  promovido ao posto imediatamente superior  se
contar, pelo menos, um ano de efetivo serviço no posto e vinte anos de efetivo serviço
como militar do Estado, como policial civil do Estado ou em instituições congêneres
de outros estados da Federação, vedada, nesse último caso, a contagem de qualquer
tempo fictício não prevista nesta lei, desde que satisfeitos os requisitos estabelecidos
nos incisos I  e IV do  caput do art.  186 e desde que não verificadas as situações
previstas no art. 203 desta lei.”.

Art. 2º – O inciso II do art. 220 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 220 – (...)
II – contem vinte anos de efetivo serviço como Militar do Estado, como policial civil

do Estado ou em instituições congêneres de outros estados da Federação, vedada a
contagem de qualquer tempo fictício não previsto nesta lei;”.

Art. 3º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais – Ememg –, ao

regulamentar a promoção trintenária por tempo de serviço, considera, para fins de
cômputo de tempo de efetivo serviço, apenas aqueles que se perfazem na instituição
militar  e  os  acréscimos  legais  (férias  anuais  e  férias-prêmio  contadas  em  dobro,
previstas  nos  arts.  104  e  108  do  Ememg;  o  arredondamento  de  até  182  dias,
estabelecido no § 4º do art. 159 do Ememg; e o tempo averbado, previsto no § 9º do
art. 36, combinado com o art. 39, § 11º, da Constituição do Estado).

Em  contrapartida,  por  exemplo,  para  a  promoção  de  soldado  a  cabo,  pode-se
utilizar o tempo de efetivo serviço de qualquer das instituições para averbação em
outra,  ou  para  se  matricular  no  Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  PMMG e  do
CBMMH e no de capelão dessas corporações..

Trata-se,  portanto,  de  previsões  incompatíveis,  uma  vez que,  para  a  promoção
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trintenária, existe vedação de contagem de tempo em instituições diversas, o que não
se aplica a outros benefícios, como o mencionado acima.

A Polícia Civil do Estado reconhece o direito a aposentadoria com promoção para
ex-policiais militares, ex-bombeiros militares e ex-policiais de outros estados, quando
o tempo de efetivo serviço na Polícia Civil, somado ao tempo no órgão de origem,
atingir os 20 de efetivo serviço na segurança pública.

Vários  são  os  ex-militares  que  foram  para  a  Polícia  Civil  e  que  lá  tiveram
reconhecido para efeito de promoção o tempo de efetivo serviço no CBMMG ou na
PMMG.

Por  outro  lado,  inúmeros  são  os  ex-policiais  civis  que  foram  para  um  das
instituições militares de Minas Gerais, mas que não tiveram reconhecido seu tempo
de efetivo serviço para fins de promoção.

Ademais, o Projeto de Lei Complementar nº 23, de 2012, que dispõe sobre a Lei
Orgânica da Polícia Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 72. O policial civil será aposentado voluntariamente:
(...)
§ 2º Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo exercício nos cargos da carreira

policial  civil,  poderá  ser  considerado  o  tempo  de  serviço  prestado  como  militar
integrante dos Quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de
Minas  Gerais,  bem  como  de  instituições  congêneres  de  outros  estados  da
Federação”.

Nessa  esteira,  visando  à  edição  de  uma  legislação  compatível  e  coerente,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 21/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 55/2013)

Altera a Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, que altera dispositivos da
Lei  Complementar  nº  34,  de  12  de  setembro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a
organização do Ministério Público do Estado, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 23 da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23 – Compete ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –

Procon-MG –,  órgão de administração do Ministério  Público,  exercer  no Estado a
coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – SEDC –,
cabendo-lhe:

(…)
XI – expedir notificação ao fornecedor para que preste informações sobre questões

de  interesse  do  consumidor,  resguardado  o  segredo  industrial,  sob  pena  de
desobediência e multa, e compareça a audiência, inclusive de conciliação, fazendo
constar do documento a sucinta descrição dos fatos relatados pelo consumidor;

XII  –  no  âmbito  das  reclamações  individuais  de  natureza  repetitiva,  promover
audiência  ou  outros  meios  de  conciliação  coletiva,  proferir  uma  única  decisão
administrativa  para  o  conjunto  de  reclamações  e  aplicar  medidas  corretivas,
estabelecendo  obrigações  de fazer  ou  não  fazer  que  conduzam  à  diminuição  de
reclamações,  como a  imposição de  sanção,  sem prejuízo  de  multa  diária  para  a
hipótese de seu descumprimento;

XIII – em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do
consumidor  pessoa  física,  promover,  nas  reclamações  individuais,  uma  audiência
global  de  conciliação  com  todos  os  credores  e,  em  todos  os  casos,  facilitar  a
elaboração de um  plano de pagamento,  preservando o  mínimo existencial  sob a
supervisão  desses  órgãos,  sem  prejuízo  das  demais  atividades  de  reeducação
financeira cabíveis; e requerer ao magistrado, estando o consumidor desempregado,
que conceda um prazo extra de moratória para o pagamento do plano conciliado em
bloco com os credores;

XIV – sem prejuízo das demais sanções previstas, à autoridade administrativa, em
sua  respectiva  área  de  atuação  e  competência,  aplicar,  em  caso  de  infração  às
normas de defesa do consumidor, cumulativa ou isoladamente, medidas corretivas,
fixando prazo para seu cumprimento.”.

Art. 2º – Ficam acrescentados, onde convier, os seguintes parágrafos:
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“§ … – O não comparecimento, se injustificado, do fornecedor notificado na forma
do inciso XI do art. 23 estabelece presunção de veracidade dos fatos relatados pelo
consumidor, inclusive na esfera judicial, e é considerado ato atentatório ao Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, podendo ser sancionado nos termos do Código
de Defesa do Consumidor.

§ … – O acordo firmado perante o Programa Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor – Procon-MG – em caso de superendividamento do consumidor pessoa
física  deverá  incluir  a  data  a  partir  da  qual  será  providenciada  exclusão  do
consumidor  de  bancos  de  dados  e  cadastros  de  inadimplentes,  assim  como  o
condicionamento de seus efeitos  à  abstenção,  pelo  consumidor,  de  condutas que
importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ … – Constituem títulos executivos extrajudiciais os acordos firmados perante o
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-MG, que deverão
incluir  a  previsão  de  multa  diária  e  outras  sanções  cabíveis  para  o  caso  de
descumprimento.

§ … – Frustrada a tentativa de conciliação extrajudicial e proposta a ação judicial,
será  desde  logo  designada  audiência  de  instrução  e  julgamento,  se  for  o  caso,
dispensando-se a realização de nova tentativa de conciliação, observada a presunção
de veracidade de que trata o parágrafo anterior.

§ … – Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento
do consumidor, frustrada a conciliação com algum credor e proposta a ação judicial, o
juiz  poderá  utilizar  os  documentos  administrativos  para  integrar  os  contratos  de
acordo com a conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor,
de forma a assegurar o seu mínimo existencial.

§ … – Os Estados deverão dispor de procedimento que assegure a execução das
sanções administrativas de que trata esta lei, como forma de garantir a efetividade
dos interesses que ela visa proteger.

§ … – A aplicação das sanções administrativas previstas no art. 23, pelo Programa
Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  –  Procon-MG  –,  em  razão  de
infrações ao disposto nesta lei, não prejudica a atuação de outros órgãos, no âmbito
de suas respectivas competências de fiscalização da atividade do fornecedor.



719
____________________________________________________________________________

§ … – Consideram-se medidas corretivas a substituição ou reparação do produto; a
devolução da contraprestação paga pelo consumidor mediante cobrança indevida; o
cumprimento  da oferta  pelo fornecedor,  sempre  que esta  conste por  escrito  e  de
forma  expressa;  a  devolução  ou  estorno,  pelo  fornecedor,  da  quantia  paga  pelo
consumidor quando o produto entregue ou o serviço prestado não corresponda ao
que  expressamente  se  acordou  pelas  partes;  e  a  prestação  adequada  das
informações  requeridas  pelo  consumidor,  sempre  que  tal  requerimento  guarde
relação com o produto adquirido ou serviço contratado.

§ … – No caso de descumprimento do prazo fixado pela autoridade administrativa
para a medida corretiva imposta, será imputada multa diária,  graduada de acordo
com  a  gravidade  da  infração,  a  vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do
fornecedor.

§ … – A multa diária de que trata o parágrafo anterior será destinada, conforme o
caso,  ao  Fundo  de  Defesa  dos  Direitos  Difusos  ou  aos  fundos  estaduais  ou
municipais de proteção ao consumidor.

§ … – As decisões administrativas que apliquem medidas corretivas em favor do
consumidor constituem título executivo extrajudicial.

§ … – Quando as medidas corretivas se dirigirem a um consumidor específico, é
deste  a  legitimidade para  postular  sua execução,  sem prejuízo  das competências
atribuídas por lei ao Ministério Público.”.

Art. 3º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Na esteira  do que se pretende em âmbito  nacional,  visa-se com a

presente  proposição reconhecer  ao  Programa Estadual  de Proteção e  Defesa do
Consumidor  –  Procon  –,  especialmente  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  de
Minas  Gerais,  mais  poder  de  ação,  com  a  possibilidade  de  aplicação  de  multas
diárias às empresas que infringirem os direitos dos consumidores.

Pretende-se ainda viabilizar a realização de conciliações, atribuindo-lhes status de
audiência  na  Justiça,  a  aplicação  de  medidas  corretivas,  bem  como  expedir
notificações  aos  fornecedores  para  prestarem  informações  sobre  questões  de
interesse dos clientes, reconhecendo todas as decisões de caráter executivo.
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Uma vez que  a  matéria  constante  da  proposição em  análise  não  se  insere  no
âmbito daquelas de iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do
Estado, a iniciativa legislativa é facultada a qualquer parlamentar, na forma do art. 65
do referido diploma.

Além disso, depreende-se do disposto no inciso V do art. 24 da Constituição da
República e na alínea “e” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a
matéria  se  encontra  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  relacionar-se
intrinsecamente com o direito dos consumidores.

Por fim, insta ressaltar que a Resolução nº 5.239, de 2005, que cria, na estrutura da
Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  Serviço  de
Orientação e Defesa do Consumidor – Procon Assembleia, estabelece em seu art. 3º:
“O Procon Assembleia integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC
–, a que se referem o art. 105 da Lei Federal n° 8.078, de 1990, e o Decreto Federal
n° 2.181, de 20 de março de 1997, bem como o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor – SEDC –, a que se refere o art. 23 da Lei Complementar n° 61, de 12 de
julho de 2001”.

Nessa esteira, visando a uma legislação compatível e coerente, é que contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 56/2013)

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar acrescida do

seguinte dispositivo:
“Art. … – O disposto nos arts. 240-A e 240-B da Lei Complementar nº 5.301, de

1969, não se aplica aos policiais militares cujo ato de deserção tenha se configurado
antes da vigência da Lei Complementar nº 95, de 2007, independentemente da data
de sua apresentação ou captura.
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§ 1º – Os policiais militares que, na data da promulgação desta lei, estiverem na
prática de deserção terão o prazo improrrogável de cento e oitenta dias, a partir desta
data,  para  se  apresentarem,  assegurando-se-lhes  os  benefícios  mencionados  no
caput deste artigo.

§ 2º – Os policiais militares demitidos nos termos dos arts. 240-A e 240-B desta lei
terão o prazo improrrogável de cento e oitenta dias para requererem sua reinclusão
na instituição militar a que pertencia.

§ 3º – O período temporal relativo à data da deserção e à apresentação ou captura
do  policial  militar  não  será  computado  para  efeitos  dos  arts.  204  e  220  da  Lei
Complementar nº 5.301, de 1969.”.

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Levantava-se, mais especificamente no ano de 2006, a tese de que

era  necessário  alterar  a  legislação  para  impedir  a  ocorrência  das  deserções  e
migrações de policiais militares, em especial para a América do Norte.

A legislação vigente à época era extremamente branda e funcionava até mesmo
como indutora e motivadora da deserção, principalmente quando se vislumbravam
possibilidades econômicas melhores em outros países.

Contudo,  preconizava-se  que  não  haveria  prejuízo  para  aqueles  que  se
encontravam na condição de desertor. A tese era de que a lei somente iria punir, com
a pena de demissão, aqueles que desertassem a partir da vigência da norma legal.

Todavia, após a vigência da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007, os desertores
foram  submetidos  a  procedimentos  administrativos  disciplinares,  inclusive  aqueles
que se apresentaram antes da vigência da respectiva lei.

Assim, do ponto de vista pedagógico e disciplinador, o contido nos arts. 240-A e
240-B da Lei Complementar nº 5.301, de 1969, inseridos pela Lei Complementar nº
95, de 17/1/2007, atende perfeitamente aos anseios da corporação.

De fato, é necessário manter na lei uma definição clara de que a deserção deverá
impor  uma  punição  disciplinar  rígida,  uma  vez  que  a  lei  deve  desestimular  a
deserção, razão pela qual esta proposição em nada a altera neste aspecto.



722
____________________________________________________________________________

Entretanto, pode-se apontar que o número de policiais militares desertores que já
se  apresentaram  ou  que  tenham  interesse  em  se  apresentar  gira  em  torno  de
quinhentos.

Esse  número  é  maior  que  o  efetivo  de  vários  batalhões  da  Polícia  Militar.
Representa cerca de 1/3 da contratação que o Estado está realizando por intermédio
do último edital de concurso público.

Por isso, o que se pretende é a manutenção dos termos dos arts. 240-A e 240-B da
Lei  Complementar nº 5.301, de 1969, como mencionado, porém com o acréscimo
proposto que preserva os direitos dos policiais militares, conforme legislação vigente
anteriormente.

Nessa esteira, visando a uma legislação compatível e coerente, contamos com o
apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 49/2013)

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida, onde convier, da

seguinte expressão: “que exerçam atividades de risco”.
Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O presente projeto de lei complementar visa inserir na Lei nº 5.301, de

1969  –  Estatuto  do  Pessoal  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  –,a
expressão “que exerçam  atividades  de risco”,  tendo em  vista  que o  servidor  que
exerce  a  atividade  de  polícia,  relativa  às  ações  de  segurança  pública,  para  a
preservação  da  ordem  pública  ou  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio
público, ou a exercida no controle prisional, carcerário ou penitenciário e na escolta
de preso, desenvolve, inquestionavelmente, função de risco contínuo.
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Nesse sentido, a expressão sugerida coincide com a redação dada ao inciso II do §
4º do art.  40 da  Constituição da República,  o qual  dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial a servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que exerçam atividades de risco.

Ademais, a previsão constitucional é de que lei complementar poderia estabelecer
exceções  no  que  se  refere  aos  requisitos  e  critérios  para  concessão  dessa
aposentadoria, à luz da Emenda Constitucional nº 47, de 5/7/2005, que incluiu no § 4º
do art. 40 da Constituição a permissão para se conceder, nos termos definidos em
leis complementares, aposentadoria especial ao servidor  que exercer atividade de
risco.

Logo, é constitucional e legal a inserção pretendida, já que a Lei nº 5.301, de 1969,
foi  recepcionada  pelo  ordenamento  jurídico  como  lei  complementar,  mas  ainda
padece da previsão que ora se propõe.

Verifica-se, ainda, que a Lei nº 9.717, de 1998, que dispõe sobre regras gerais para
a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, prevê
em seu art. 5º:

"Art. 5º – (...)
Parágrafo único – Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos

do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline
a matéria. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.043-20, de 28/7/2000)”

Por  estar  em consonância  com a proposta  do programa do governo federal  de
despender  tratamento  previdenciário  equânime  a  todas  as  categorias  de
trabalhadores,  a  presente  proposta  de  lei  complementar  vem  suprir  uma  lacuna,
corrigindo grave distorção da administração pública, qual seja, a de não permitir, por
falta  de  previsão  expressa,  que  seus  trabalhadores,  expostos  a  toda  sorte  de
diversidade de condições laborativas, se aposentem mais cedo, como ocorre com os
demais trabalhadores brasileiros.

A prestação da segurança pública, dever do Estado e direito de todos, foi atribuída
aos órgãos enumerados no art. 144 da Constituição Federal, não existindo dúvida de
que as atividades desenvolvidas no exercício dos cargos das carreiras policiais, bem
como dos agentes penitenciários e socioeducativos, são de risco.
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Nessa esteira, visando a uma legislação compatível e coerente, é que 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 COMPLEMENTAR Nº 24/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 40/2013)

Regulamenta  o  prazo  da  licença-paternidade  a  que  fazem  jus  os  servidores
públicos e os militares do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O prazo da licença-paternidade a que fazem jus os servidores públicos e

os militares  do Estado passa a ser de quinze dias  corridos,  a contar  da data  de
nascimento do filho.

§ 1° – Caso o término da licença-paternidade recaia em dia não útil ou caso seja ela
solicitada durante as férias dos servidores públicos e dos militares, o prazo para sua
fruição passa a ser contabilizado a partir do primeiro dia útil seguinte.

§  2°  –  Cabe aos servidores  públicos  e  aos militares  notificar  .ao  departamento
responsável o nascimento da criança, munidos da documentação comprobatória.

Art. 2° – Aos servidores públicos e aos militares que adotarem criança ou obtiverem
guarda judicial  para fins de adoção de criança será concedida licença-paternidade
nos termos do art. 1º.

§  1°  –  O requerimento para  obtenção da  licença-paternidade  nos termos deste
artigo deverá ser feito nos moldes do § 2° do art. 1°.

§ 2° – A licença-paternidade só será concedida mediante apresentação do termo
judicial de guarda ao adotante ou guardião.

Art. 3° – Fica assegurado o direito à licença-paternidade nos casos de falecimento
da genitora, em decorrência de complicações no parto, ou nos casos de invalidez
permanente ou temporária da genitora, declarada por junta médica, pelo prazo de
cento e oitenta dias.

§ 1° – Entendem-se por invalidez permanente ou temporária da genitora os casos
em  que  ela  fica  impedida  de  cuidar  de  seu  filho  durante  o  período  da  licença-
maternidade.
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§ 2° – Será debitado do período da licença-paternidade, se for o caso, o número de
dias decorridos do nascimento até a data do óbito da genitora ou da invalidez.

Art. 4° – Durante o período a que se refere o art. 1°, os servidores públicos e os
militares terão direito ao salário integral e a todos os direitos e vantagens adquiridos.

Art. 5° – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição visa regulamentar, por lei específica, o disposto no art.

7º, inciso XIX, da Constituição da República, bem como no art. 4° da Constituição do
Estado e no art. 26, inciso V, da Lei nº 5.301, de 1969, in verbis:

Constituição da República
“TÍTULO
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
(...)
CAPÍTULO
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7° – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem

à melhoria de suã condição social: (...)
XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei”.
Constituição do Estado
“Art. 4° – O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os

direitos  e  garantias  fundamentais  que  a  Constituição  da  República  confere  aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País”.

Lei nº 5.301, de 1969
“Art. 26 – São ainda direitos dos militares:
(...)
V – dispensa de serviço,  férias, licença e recompensa,  nas condições previstas

neste Estatuto”.
Conforme os mencionados dispositivos, é direito fundamental dos trabalhadores a

licença-paternidade nos  termos  fixados  em lei.  Tanto  é  assim  que  a  Constituição
Estadual, substrato igualmente utilizado para a previsão em lei especifica dos direitos
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dos servidores públicos e dos militares, assegura, no seu território e nos limites de
sua competência,  os  direitos  e  as  garantias  fundamentais  que  a  Constituição  da
República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

Contudo, mesmo após mais de 20 anos da promulgação da chamada Constituição
Cidadã, o prazo da licença-paternidade de todos os trabalhadores ainda se encontra
definido no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aplicando-se a
regra geral de apenas 5 dias a todos.

Ocorre que, em tempos de efetivação da isonomia entre os gêneros, é cediço que a
participação do pai na educação e na formação dos filhos se torna cada vez mais
ativa, o que rechaça a conduta de cercear-lhes o direito de permanecer, por período
maior,  ao  lado  de  sua  companheira,  auxiliando-a  e  participando  dos  primeiros
momentos de vida de seu filho.

Ademais, visa este projeto aplicar o princípio constitucional basilar da Constituição
da República previsto no art. 5º, inciso I, o qual dispõe que “homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações”.

Cabe ainda ressaltar que, nos termos do art. 226, § 5°, da Carta Magna, os deveres
da sociedade conjugal deverão ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  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 COMPLEMENTAR Nº 25/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 21/2011)

Dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral cometido contra militar na
administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A prática do assédio moral por agente público, no âmbito da administração

direta e indireta de qualquer  dos Poderes do Estado, será prevenida e punida na
forma desta lei complementar.

Parágrafo único – As disposições desta lei complementar aplicam-se aos militares,
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na forma de regulamento, que deverá considerar, entre outras, as especificidades da
função por eles desempenhada.

Art. 2º – Considera-se agente público, para os efeitos desta lei complementar, todo
aquele que exerce mandato político, emprego público, cargo público civil ou função
pública,  ainda que transitoriamente ou  sem remuneração,  por  eleição,  nomeação,
designação ou sob amparo de contrato administrativo ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, no âmbito da administração pública.

Art.  3º – Considera-se assédio moral,  para os efeitos desta lei  complementar,  a
conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de
trabalho de militar, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua
saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional.

§ 1º – Constituem modalidades de assédio moral:
I  –  desqualificar,  reiteradamente,  por  meio  de  palavras,  gestos  ou  atitudes,  a

autoestima, a segurança ou a imagem de militar, valendo-se de posição hierárquica
ou funcional superior, equivalente ou inferior;

II  –  desrespeitar  limitação  individual  de  militar,  decorrente  de  doença  física  ou
psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;

III – preterir militar, em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo, nacionalidade,
cor,  idade,  religião,  posição  social,  preferência  ou  orientação  política,  sexual  ou
filosófica;

IV – atribuir, de modo frequente, a militar função incompatível com sua formação
acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;

V  –  isolar  ou  incentivar  o  isolamento  de  militar,  privando-o  de  informações,  de
treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com
seus colegas;

VI – manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de militar, submetendo-o
a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários maliciosos;

VII – subestimar, em público, as aptidões e competências de militar;
VIII – manifestar publicamente desdém ou desprezo por militar ou pelo produto de

seu trabalho;
IX – relegar intencionalmente militar ao ostracismo;
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X – apresentar  com suas ideias,  propostas,  projetos  ou  quaisquer  trabalhos  de
outro militar;

XI – valer-se de cargo ou função comissionada para induzir ou persuadir militar a
praticar ato ilegal ou deixar de praticar ato determinado em lei.

§ 2º – Nenhum militar pode ser punido, posto à disposição ou ser alvo de medida
discriminatória,  direta  ou  indireta,  notadamente  em  matéria  de  remuneração,
formação, lotação ou promoção, por haver-se recusado a ceder à prática de assédio
moral ou por havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado.

§  3º  –  Nenhuma medida  discriminatória  concernente  a  recrutamento,  formação,
lotação, disciplina ou promoção pode ser tomada em relação a militar levando-se em
consideração:

I – o fato de o militar haver pleiteado administrativa ou judicialmente medidas que
visem a fazer cessar a prática de assédio moral;

II – o fato de o militar haver-se recusado à prática de qualquer ato administrativo em
função de comprovado assédio moral.

Art. 4º – O assédio moral, conforme a gravidade da falta, será punido com:
I – repreensão;
II – suspensão;
III – demissão.
§ 1º – Na aplicação das penas de que trata o caput, serão consideradas a extensão

do dano e as reincidências.
§ 2º – Os atos praticados sob o domínio de assédio moral poderão ser anulados

quando comprovadamente viciados.
Art. 5º – O ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada

que cometer assédio moral sujeita-se à perda do cargo ou da função e à proibição de
ocupar cargo em comissão ou função gratificada na administração pública estadual
por cinco anos.

Art.  6º – A prática de assédio moral será apurada por meio do devido processo
administrativo  disciplinar,  garantida  a  ampla  defesa,  nos  termos  do  art.  218  e
seguintes  da Lei  nº  869, de 5 de julho de 1952, ou conforme legislação especial
aplicável, como a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, e a Lei nº 14.310, de 19 de
junho de 2002.
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Art.  7º  –  A pretensão  punitiva  administrativa  do  assédio  moral  prescreve  nos
seguintes prazos:

I – dois anos, para as penas de repreensão e de suspensão;
II – cinco anos, para a pena de demissão.
Art. 8º – A responsabilidade administrativa pela prática de assédio moral independe

das responsabilidades cível e criminal.
Art.  9º  –  A administração  pública  tomará  medidas  preventivas  para  combater  o

assédio moral, com a participação de representantes das entidades associativas dos
militares, do órgão, da entidade ou unidades militares.

Parágrafo único – Para fins do disposto no  caput,  serão adotadas as seguintes
medidas, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias:

I – promoção de cursos de formação e treinamento visando à difusão de medidas
preventivas e à extinção de práticas inadequadas;

II – promoção de debates e palestras, produção de cartilhas e material gráfico para
conscientização;

III  –  acompanhamento  de  informações  estatísticas  sobre  licenças  médicas
concedidas  em  função  de  patologia  associada  ao  assédio  moral,  para  identificar
setores, órgãos ou entidades nos quais haja indícios da prática de assédio moral.

Art. 10 – Os comandantes-gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
criarão, nos termos do regulamento, comissões de conciliação, com representantes
da administração e das entidades  associativas  representativas da  categoria,  para
buscar soluções não contenciosas para os casos de assédio moral.

Art.  11  –  O  Estado  providenciará,  na  forma  do  regulamento,  acompanhamento
psicológico para os sujeitos passivos de assédio moral, bem como para os sujeitos
ativos, em caso de necessidade.

Art. 12 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Com o advento da Lei Complementar nº 116, publicada em 11/1/2011,

o assédio moral – também chamado de humilhação no trabalho ou terror psicológico,
que  acontece  quando  se  estabelece  uma  hierarquia  autoritária,  que  coloca  o
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subordinado em situações humilhantes – passou a ser disciplinado no Estado. A nova
lei  dispõe  sobre  a  prevenção  e  a  punição  do  assédio  moral  praticado  contra
servidores civis na administração pública estadual.

Entretanto,  os  militares  não  foram  contemplados  no  texto  sancionado  pelo
Governador do Estado, sob a alegação que o veto a “tratamento homogêneo para
servidores civis e militares foi aposto por se tratar de impropriedade em vista de seu
regime constitucional e legal diferenciado”.

Desta forma,  esta proposição pretende,  por  meio de lei  específica,  disciplinar  a
matéria  para  servidores  militares,  sendo  certa  a  necessidade  da  edição  de
regulamento  que  deverá  considerar,  entre  outros  aspectos,  as  especificidades  da
função por eles desempenhada.

Submetemos a proposta à apreciação desta Casa e contamos com o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 411/2011)

Susta os efeitos de dispositivos do Decreto nº 32.649, de 13 de março de 1991.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° – Ficam sustados os efeitos da alínea “b” do § 1º do art. 5º e o art. 11 do

Decreto nº 32.649, de 13 de março de 1991.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A medida proposta no projeto de lei em epígrafe, referente à sustação

de efeitos de dispositivos de ato normativo, possui 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, com efeito, que o decreto regulamentador da Lei nº 9.760, de 1989,
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que  concede  passe  livre  aos  deficientes  físicos  e  visuais  no  transporte  coletivo
intermunicipal do Estado, exorbita no exercício do poder regulamentar em pelo menos
dois casos. São situações em que se impõe, como medida restauradora do direito,
mormente do princípio da legalidade, a sustação do aludido ato administrativo.

Observe-se  que  a  lei  tem  apenas  três  artigos,  tendo como conteúdo apenas  a
concessão do passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com
idade superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal.

O  art.  5º,  §  1º,  “b”,  do  citado  decreto,  dispõe  que  “para  a  concessão  do
credenciamento será exigido” do beneficiário “atestado de que é pobre no sentido
legal, expedido por autoridade competente”. Ora, o decreto inova, invadindo seara de
lei em sentido estrito. Se a lei  não restringe, entre o universo abrangido por suas
regras, o rol de usuários aptos a usufruir do passe livre, não cabe, obviamente, ao
decreto, fazê-lo. É que, na ordem jurídico-política brasileira, o Poder Legislativo tem o
monopólio da edição de regra jurídica inovadora. Daí porque a Constituição atribui ao
Chefe do Poder Executivo a edição de decretos tão-somente para possibilitar a fiel
execução  das  leis.  É  o  decreto,  portanto,  instrumento  para  a  mera  execução  de
norma já criada, o que o torna imprestável para a inovação normativa. A alínea “b” do
§ 1º do art. 5º deve, então, ter seus efeitos sustados, mantendo-se a integridade da
lei.

O  art.  11  do  decreto  também  estabelece  inovação  em  relação  à  lei,  que,  em
nenhum  momento,  autoriza,  permite  ou  impõe  o  pagamento  de  indenização  pelo
Estado às concessionárias do serviço afetado, seja por meio de convênio, seja por
qualquer outra forma.

Infere-se  da  norma  citada  que  o  Executivo,  no  afã  de  ser  justo,  exorbitou  na
regulamentação, criando, por meio de decreto, nova regra.

Assinale-se que o Estado membro realiza dois procedimentos distintos em face do
serviço público de transporte coletivo intermunicipal: na condição de legislador, dispõe
abstratamente sobre as regras que deverão ser obedecidas na prestação do serviço,
seja  este  executado  diretamente  seja  por  meio  de  delegatário;  na  condição  de
administrador,  de  aplicador  da  lei,  o  Estado  age  concretamente,  assegurando,
diretamente  ou  não,  a  prestação do serviço  de transporte intermunicipal  ao povo
mineiro.
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É fácil  notar  que se trata de  competências  distintas, esta administrativa,  aquela
legislativa,  que  são  desempenhadas  pelo  que  Hans  Nawiaski  denominará,
respectivamente, como sendo o Estado-Ordem Jurídica e o Estado-Sujeito de Direito,
inconfundíveis  e  detentores  de  competências  bem  delimitadas:  aquele  criando  o
direito, este ao direito criado se submetendo.

Atribuir-se ao Estado administrador o dever de indenizar eventual resultado de ato
produzido pelo Estado legislador é proceder ao que Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena
denomina interpolação alternativa, por meio da qual são confundidas as atividades
estatais.

Observe-se, no caso da concessão do serviço de transporte coletivo, como no de
qualquer outra, que os termos da lei devem ser obedecidos, nunca modificados pela
administração.

No caso em destaque, deve-se compreender que a norma estabelecida e que, a
rigor, não demanda regulamentação deveria ser cumprida, tanto pela administração
quanto pelas concessionárias.

Administração e empresa são partes contratantes que estabeleceram um contrato
de concessão que deve ser executado nos termos exigidos pela lei.

Caso, em decorrência da edição da lei, ocorra alguma modificação nas condições
originalmente  pactuadas,  aparecerá  a  possibilidade  de  a  parte  que  se  sentir
prejudicada pela lei invocar a aplicação da teoria da imprevisão, com o uso em seu
favor da cláusula rebus sic stantibus, que impõe o reequilíbrio do contrato à luz das
modificações incidentes sobre o estado de coisas vigente à época da assinatura do
contrato.

Vale dizer, se a concessionária passar a ter, em determinada linha, custo adicional,
decorrente da aplicação da Lei nº 9.760, de 1989, competirá a ela exigir, pelos meios
legais, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atingido pela
nova lei.

Esse entendimento prevalece para essa lei, como para qualquer outra. Afinal, se
amanhã a jornada de trabalho máxima passar de 44 para 30 horas semanais, haverá
o Estado de indenizar a concessionária? Ou se a lei estabelecer uma nova regra no
campo sanitário que implique custo adicional para a empresa, essa lei somente será
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cumprida mediante indenização pelo Estado? É, de fato, absurdo tal entendimento.
Como absurdo é o art. 11 do Decreto nº 32.649, de 1991.

Não negamos, portanto, que a lei referida possa acarretar custos novos, em alguns
casos, para as empresas de ônibus, nem que a empresa não seja obrigada a suportar
esse ônus adicional.  O que afirmamos é que não cabe ao decreto  condicionar  a
eficácia  da  lei  a  indenização a  ser  paga pelo  Estado  às  empresas de transporte
coletivo intermunicipal. Cabe à administração pública cumprir as leis.

Verificamos,  então, que os dois  casos mencionados neste projeto de resolução,
merecem, de fato, serem sustados por esta Assembleia Legislativa, tendo em vista
que, nesses casos, o Executivo ultrapassou o âmbito de suas funções, colocando em
risco a independência e harmonia entre os Poderes, com prejuízo para segmentos
carentes  e  desamparados  de  nossa  sociedade,  os  idosos  e  os  portadores  de
deficiência. Contamos, assim, com o apoio dos eminentes colegas para a aprovação
deste projeto de resolução.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 513/2011)

Susta os efeitos do inciso XXVIII do art. 2º da Resolução Conjunta nº 4.073, de 26
de abril de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1°  –  Ficam  sustados  os  efeitos  do  inciso  XXVIII  do  art.  2º  da  Resolução

Conjunta nº 4.073, de 26 de abril de 2010.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A medida proposta nesse 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”.
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Verificamos, com efeito,  que a Resolução Conjunta nº  4.073, de 26/4/2010, que
dispõe sobre perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, exorbita no exercício do poder regulamentar quando conceitua, em seu
inciso XXVIII, a invalidez. Observe-se que o parágrafo único da alínea “b”, I, do art.
44, da Lei Delegada nº 37, de 13/1/89 , traz o seguinte mandamento:

“Art. 44 – (...)
I – (...)
b)  se  for  julgado,  mediante  laudo  da  Junta  Militar  de  Saúde,  incapaz  para  o

desempenho  de  suas  atividades  em  decorrência  de  acidente  no  serviço  ou  por
moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por
radiação,  síndrome de  imunodeficiência  adquirida,  fibrose cística  (mucoviscidose),
doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia
grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

(...)
Parágrafo  único  –  Ao  militar  reformado  em  virtude  de  invalidez  permanente,

considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-militar  ou
bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou
de  ato  por  ele  praticado  no  cumprimento  do  dever  profissional,  é  assegurado  o
pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou
graduação,  incorporado ao  seu provento  para  todos  os  fins.”.  possui  apenas  três
artigos,  tendo como conteúdo apenas a concessão do passe livre aos deficientes
físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no transporte
coletivo intermunicipal.”

A leitura do referido diploma legal deixa clara a intenção do legislador em amparar
os  militares  considerados  incapazes  tão  somente  para  o  exercício  de  serviço  de
natureza policial-militar ou bombeiro-militar e nada é mencionado sobre o conceito
trazido na Resolução. Segundo o inciso XXVIII da Resolução, o conceito de invalidez
é:

“Condição  física  e/ou  mental  do  periciado  que  impossibilite,  total  e
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permanentemente, de exercer qualquer  trabalho ou atividade,  tanto na vida militar
quanto na civil, e o impeça de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência”.

Desta forma a resolução conjunta estabelece inovação em relação à lei, que, em
nenhum  momento,  menciona  trabalho  de  qualquer  natureza  ou  provimento  de
subsistência própria.  Inova também em apresentar distinção entre os conceitos de
“incapacidade definitiva” e “invalidez permanente”. No mérito, nas duas situações o
militar  é considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-
militar ou bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas
funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional. Para os
servidores nessas condições é assegurado o pagamento mensal de auxílio-invalidez
e  os  comandos-gerais  têm  utilizado  a  resolução  conjunta  para  indeferir  pedidos
legítimos de concessão do auxílio-invalidez.

Infere-se  da  norma  citada  que  os  comandos  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de
Bombeiros Militar exorbitou na regulamentação, criando, por meio de resolução, 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
considerados  incapazes  para  as  atividades  de  policiais  e  de  bombeiros,  situação
aferida pela própria Junta Central de Saúde Militar  por laudo médico (atestado de
origem) no qual se evidenciam os requisitos legais.

Contamos,  assim,  com o  apoio  dos eminentes  colegas para a aprovação deste
projeto de resolução.

– 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 861/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.201/2012)

Dispõe  sobre  a  cobrança  proporcional  ao  tempo  efetivamente  utilizado  pelos
serviços de estacionamento de veículos em estabelecimentos destinados ao aluguel
de vagas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  assegurada  aos  consumidores  usuários  de  estacionamento  de

veículos  localizados  no  âmbito  do  Estado  a  cobrança  proporcional  ao  tempo  de
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serviço efetivamente prestado para a guarda do veículo, devendo a proporcionalidade
ser calculada de acordo com a fração de hora utilizada, sem prejuízo dos demais
direitos em face dos prestadores do serviço.

Art. 2º – O cálculo do serviço de estacionamento deverá ser feito de acordo com a
efetiva permanência do veículo.

§ 1º – Para a primeira hora de estadia, a fração para o cálculo do valor do serviço
não deverá ultrapassar 30 (trinta) minutos.

§ 2º  – Para cada hora  subsequente,  o valor  cobrado não deverá exceder  30%
( trinta por cento) do valor pago pela primeira hora.

Art. 3º – O descumprimento desta lei acarretará aplicação de multa diária contada
da data da autuação, podendo resultar na cassação do alvará de funcionamento em
caso de reincidência.

§ 1º – A multa de que trata o  caput deste artigo deverá ser destinada ao Fundo
Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  observadas  as  disposições  da
legislação específica.

§ 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, estipulando a multa a ser aplicada
e o órgão responsável pela sua aplicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, 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 prestam, ainda, homenagem ao princípio da
boa-fé contratual  e à vedação do enriquecimento sem causa,  princípios  gerais de
direito.

Por  outro  lado,  em  consequência  do  inchaço  dos  centros  urbanos,  é  de  fácil
constatação  que  os  estacionamentos  particulares  têm  se  tornado  objeto  de
significativa relevância social, sendo, muitas vezes, de uso quase obrigatório pelos
consumidores, que se encontram desprovidos de locais públicos para a guarda de
seus veículos.
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Nada obstante a importância social da matéria, constata-se sua absoluta falta de
regulação,  o  que  tem  permitido  aos  estacionamentos  particulares  o  manejo  da
cobrança desregrada de valores, especialmente quanto ao fracionamento do tempo
em que o serviço é prestado; ou, em outros termos, não vem sendo respeitado o
fracionamento  da  hora  utilizada  pelos  consumidores,  o  que  lhes  tem  causado
prejuízos  financeiros  e,  por  consequência,  a  usurpação  de  direitos  genéricos
esculpidos na legislação consumerista.

Com efeito, este projeto de lei ordinária, versando sobre matéria de consumo, de
forma concorrente, como autorizado pelos art. 24, V, da Constituição Federal, e pelo
art.  62,  XVIII,  da  Constituição  Estadual,  pretende  regular  a  matéria  em  exame,
especialmente para garantir de forma específica e pormenorizada o direito genérico
estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a revelar-se no estabelecimento
de  parâmetros  para  o  fracionamento  e  a  cobrança  dos  serviços  prestados  pelos
estacionamentos  particulares,  de  modo  a  alcançar,  por  fim,  o  equilíbrio  dessas
relações de consumo, a teor do que determina o art. 4º da Lei nº 8.078, de 1990.

Pelo exposto, solicito aos nobres pares a sua adesão à aprovação desta presente
proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 148/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 862/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.613/2011)

Determina a instalação de sistema de aproveitamento de energia solar nos prédios
públicos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  bem  como  as

autarquias e demais prédios pertencentes ao Estado, obrigados a instalar sistema de
aproveitamento da energia solar para aquecimento de água em prédios públicos, bem
como a utilizar tal fonte de energia alternativa quando da construção, ampliação ou
reforma desses prédios.

Art. 2º – A instalação do sistema de aproveitamento da energia solar previsto no art.
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1° desta lei somente ocorrerá após a elaboração de estudos de viabilidade técnica e
econômica e aprovação pelos órgãos competentes, nos termos definidos em decreto.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  de  lei  determina  a  implantação  de  sistema  de

aproveitamento da energia solar em prédios públicos do Estado, por meio do qual
poderá haver economia de até 45% das despesas com energia. Além do aspecto
econômico, com essa energia, os prédios podem até se tornar autossustentáveis.

Com isso, pretende-se diminuir o consumo de energia elétrica através do uso de
fontes mais baratas e de menor impacto ambiental, possibilitando grande economia
para os cofres públicos.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 500/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 863/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.142/2011)

Dispõe sobre a continuidade na prestação dos serviços públicos de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento

sanitário serão prestados de forma contínua, vedada sua interrupção, salvo se no
interesse da coletividade.

§ 1º – A interrupção do serviço por interesse da coletividade deverá ser motivada e,
nos  casos  em  que  não  tiver  caráter  geral,  será  precedida  de  procedimento
administrativo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa, observado o
disposto no § 2º deste artigo.

§  2º  –  O  abastecimento  domiciliar  de  água  não  poderá  ser  suspenso  nem
interrompido em nenhuma hipótese, inclusive a de inadimplemento do usuário.

§  3º  –  No  caso  de  inadimplemento  recorrente,  poderá  ser  estabelecida  pelo
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fornecedor domiciliar de água quota mínima de fornecimento diário, observados os
parâmetros definidos pelo Conselho Estadual de Saúde.

Art. 2º – O art. 45 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 45 – (...)
§ 6º – É vedado suspender o serviço público de abastecimento domiciliar de água

ao usuário inadimplente ou impontual.”.
Art. 3º – O art. 3º da Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 3º – (...)
V – vedação da suspensão dos serviços públicos de abastecimento domiciliar de

água e esgotamento sanitário ao usuário inadimplente.”.
Art.  4º  –  São  vedadas,  por  motivo  de  inadimplemento  de  contraprestação  por

serviços públicos de abastecimento domiciliar de água e de esgotamento sanitário:
I – a inscrição do usuário em serviços de proteção ao crédito e congêneres ou em

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores inadimplentes;
II  –  a  cobrança  de  contraprestação  por  aviso  de  débito  e  por  prestação  de

informação relativos a esses serviços.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  O  Decreto  nº  43.753,  de  19/2/2004,  aprova  o  Regulamento  dos

Serviços Públicos de Água e Esgoto Prestados pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais – Copasa-MG. Os artigos que disciplinam a cobrança dos serviços e as
sanções assim dispõem:

“Art.  109  –  A falta  de  pagamento  da  conta,  até  a  data  de  vencimento  nela
estipulada,  sujeita  o  cliente  ou  titular  do  imóvel  a  acréscimo  por  impontualidade,
conforme norma específica.

§  1º  –  A falta  de  pagamento  da  conta  sujeita  o  cliente  ou  titular  do  imóvel,
imediatamente após o vencimento dela,  independentemente de outras  sanções,  à
interrupção do fornecimento de água e da coleta de esgoto.
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§ 2º – A Copasa-MG poderá inscrever os clientes inadimplentes nos serviços de
proteção ao crédito.

§ 3º – As impugnações sobre os dados constantes na conta, procedentes ou não,
quando apresentadas após seu vencimento, não eximem o cliente do pagamento do
acréscimo por impontualidade, relativamente aos valores incontroversos.

(...)
Art. 116 – As despesas com a interrupção e o restabelecimento do fornecimento de

água e da coleta de esgoto correrão por conta do cliente ou titular do imóvel, sem
prejuízo da cobrança dos débitos existentes.”

Como se pode constatar, o cliente da Copasa-MG é submetido a quatro tipos de
sanção no caso de falta  de  pagamento da conta,  até a data de vencimento  nela
estipulada.  São  eles:  acréscimo  por  impontualidade,  imediata  interrupção  do
fornecimento de água e da coleta de esgoto, inscrição nos serviços de proteção ao
crédito e taxa para o restabelecimento do fornecimento.

Raramente se deve encontrar, mesmo nas relações comerciais privadas, tratamento
tão severo e punitivo ao consumidor pelo simples desvio de não se pagar a conta em
dia,  o  que  pode  ocorrer  com  qualquer  cidadão  pelos  mais  variados  motivos,
principalmente em um país onde o setor público tem o costume de atrasar o salário
de seus servidores de 10 a 20 dias, sendo, às vezes, bem mais do que isso no caso
de seus fornecedores.

Certamente existe enorme agravante em comportamento tão desrespeitoso para
com o consumidor, pois se trata do fornecimento de um bem essencial à vida do
cidadão – a água.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 43/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 864/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.910/2013)

Dispõe sobre a proibição da substituição dos agentes de bordo e cobradores pela
bilhetagem eletrônica nas linhas de ônibus intermunicipais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º – Fica proibida a substituição de cobradores por sistemas de bilhetagem
eletrônica nas linhas de ônibus intermunicipais no Estado.

Parágrafo único – A concessionária ou permissionária de serviço público que não
cumprir  essa  determinação  estará  sujeita  a  sanções  administrativas,  podendo  ter
cassada a sua concessão ou permissão.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  Este  projeto  visa  promover  a  defesa  de  direitos  trabalhistas  e  o

desenvolvimento social conquistados ao longo dos anos de luta dos trabalhadores e
reforçado pelas recentes políticas geradoras de renda e promotoras de emprego.

A substituição  de  agentes  de  bordo,  cobradores  e  auxiliares  de  viagem  pela
bilhetagem eletrônica é um retrocesso, tanto pela importância da manutenção desses
postos  de  trabalho  para  a  vida  de  centenas  de  milhares  de  pessoas  como pelo
serviço que prestam no dia a dia aos passageiros – como a cobrança dentro dos
veículos, a orientação aos passageiros, o auxílio a itinerários e rotas – e à garantia da
atenção do motorista e às questões de trânsito.

As evoluções sociais e trabalhistas devem estreitar-se com o respeito humano e a
valorização do trabalhador e não com o desenvolvimento apenas pelo lucro, pelo qual
a minimização de custos  avança sobre a saúde do trabalhador  e  a prestação de
serviços.

Portanto, por sua importância, contamos com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Celinho do
Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 532/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 865/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.116/2013)

Dispõe sobre a realização,  pela rede pública estadual de saúde, de exame que
comprove a predisposição genética para o câncer de mama e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Os hospitais da rede pública do Estado realizarão, gratuitamente, exame
que comprove a predisposição genética para o câncer de mama.

Art. 2º – O Estado, através de políticas públicas:
I  –  incentivará  os  municípios  a  identificar  hospitais  e  clínicas  com  vistas  a

disponibilizarem gratuitamente o exame de que trata esta lei;
II – orientará o município sobre as técnicas ideais para realização do exame de que

trata esta lei, de acordo com as orientações médicas e profissionais pertinentes;
III – criará meios para a correta realização do exame de que trata esta lei, inclusive

mediante o equipamento dos hospitais e clínicas;
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 realização do exame de que trata esta lei.
Parágrafo único – A Secretaria de Estado de Saúde – SES – celebrará convênios

com os municípios com vistas ao cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Cerca de 5% a 10% dos casos de câncer são de padrão hereditário,

isto  é,  estão  associados à  herança genética.  Dois  aspectos  levam  à  suspeita  do
caráter hereditário do câncer: o diagnóstico precoce e o número acentuado de casos
na mesma família.

Os tumores mais frequentemente associados a alterações genéticas hereditárias
são os que aparecem na mama, no ovário, na tireoide, no cólon (intestino grosso) e
no reto, sendo o mais comum entre estes o tumor originado na mama.

Testes  genéticos  de  suscetibilidade ao câncer  são exames  de  análise  de  DNA,
RNA, cromossomos e proteínas, utilizados para detecção de alterações moleculares
relacionadas a doenças genéticas. Esses exames permitem o diagnóstico de casos
de câncer hereditário e a identificação de casos de predisposição ao câncer, porém
esses testes não são muito acessíveis a toda a população devido a seu alto custo.

Contudo, o oferecimento pela rede pública de exame que comprove a predisposição
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genética  para  o  câncer  de  mama  é  uma  ação  de  caráter  incontestavelmente
preventivo,  e  por  isso  apresentamos  este  projeto  de  lei,  para  cuja  aprovação
esperamos o apoio de nossos nobres pares.

–  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 866/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.654/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários manterem cadeira de
rodas à disposição de pessoas com deficiência ou circunstancialmente necessitadas
do uso desse equipamento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam os terminais rodoviários obrigados a manter no mínimo uma cadeira

de  rodas  à  disposição  de  pessoas  com  deficiência  ou  circunstancialmente
necessitadas do uso desse equipamento.

Parágrafo único – O número de cadeiras de rodas à disposição do público deverá
ser proporcional à média de circulação diária das estações, da seguinte forma:

I – uma cadeira para terminais com circulação média de até mil pessoas por dia;
II – três cadeiras para terminais com circulação média entre mil e três mil pessoas

por dia;
III – cinco cadeiras para terminais com circulação média entre três mil e cinco mil

pessoas por dia;
IV – oito cadeiras para terminais com circulação média entre cinco mil e oito mil

pessoas por dia;
V – dez cadeiras para terminais com circulação média acima de oito mil pessoas

por dia.
Art.  2°  –  O  custo  da  implantação  desta  lei  ficará  a  cargo  das  empresas

concessionárias de terminais rodoviários.
§ 1º  – Os equipamentos de que trata esta lei  deverão estar  de acordo com as

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
§ 2º – A utilização do equipamento a que se refere esta lei será gratuita.
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Art. 3º – A administração do terminal rodoviário deverá afixar placas ou cartazes,
em  locais  visíveis,  indicando  a  disponibilidade  e  o  local  onde  o  usuário  poderá
solicitar o equipamento.

Art. 4° – Fica concedido um prazo de cento e vinte dias para que os responsáveis
pela administração de terminais rodoviários se enquadrem nas disposições desta lei.

Art.  5°  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  ao  infrator  multa
estabelecida em regulamento, sem prejuízo de outras cominações legais.

Art.  6°  –  As  multas  aplicadas  nos  termos  do  art.  5º  desta  lei  reverterão
integralmente para programas de educação no âmbito do Estado.

Art. 7º – A fiscalização do disposto nesta lei ficará a cargo de órgão competente
estabelecido em regulamento ou será exercida a partir de denúncia.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril 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 a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 465/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 867/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.768/2011)

Torna obrigatória a instalação de portais de raio X nas escolas públicas e privadas
com mais de quinhentos alunos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Nas escolas públicas e privadas com mais de quinhentos alunos deverão

ser instalados portais de raio X.
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Art. 2º – A instalação de detectores de metais e aparelhos de raio X será obrigatória
nas escolas públicas e privadas.

§ 1º – O ingresso de pessoas às dependências dos estabelecimentos de ensino de
que trata o art. 2º está condicionado à sua passagem por um detector de metais e à
inspeção de seus pertences em aparelho de raio X.

§ 2º – A pessoa que se negar a passar pelos equipamentos não poderá ter acesso
às dependências do estabelecimento de ensino.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: É público e notório que os estabelecimentos de ensino vêm passando

por uma onda de violência nunca antes vista. Professores, funcionários e os próprios
alunos são agredidos com facas e até armas de fogo, entre tantos outros objetos.

Em decorrência do  ingresso desses materiais,  maus alunos dão continuidade à
prática de atos infracionais no interior de estabelecimentos que deveriam ser berços
do saber.

Está comprovado, com fundamento na experiência em segurança pública, que o
uso  dos  detectores  de  metais,  combinado  com  a  inspeção  dos  pertences  em
aparelhos  de  raio  X,  pode  coibir  a  entrada  de  objetos  que  sirvam  de  apoio  ao
cometimento desses atos infracionais.

Nossa proposta torna obrigatória a inspeção de pertences e a passagem de todos
pelos portais detetores de metais antes de adentrar um estabelecimento de ensino.

Na certeza de que a nossa iniciativa se constitui um aperfeiçoamento oportuno e
relevante  para  o  ordenamento jurídico  estadual,  esperamos  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 396/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 868/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.181/2013)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  publicação  dos  nomes  dos  condutores  de
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veículos automotores punidos 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 – Fica o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais –

Detran  –  MG  –  obrigado  a  publicar  no  diário  oficial  do  Estado  a  relação  dos
condutores de veículos automotores punidos com a perda da carteira de habilitação
por dirigir  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 vir preenchida com o nome completo do infrator, o respectivo número do
registro da carteira de habilitação e a fundamentação da punição administrativa.

Art.  2º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  Este  projeto  de  lei  é  de  suma  importância,  pois  acidentes

automobilísticos  causados  por  motoristas  embriagados  são  ocorrências  cotidianas
nas ruas e estradas do Estado, conforme se verifica quase 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 lesão irreparável ao perder um ente querido.

A sociedade também se vê prejudicada por maus condutores que desrespeitam a
lei  e  não  sofrem  punição  compatível  com  a  gravidade  do  mal  que  causam.  A
embriaguez  ao  volante  deve  ser  severamente  combatida,  por  intermédio  de
fiscalização rigorosa e punição efetiva, sem o que a situação já caótica poderá se
agravar.

Dessa forma, revela-se conveniente a criação de uma espécie de “ficha suja” do
motorista. Assim, a autoridade competente deverá publicar no diário oficial  relação
dos nomes do condutores de veículos automotores punidos com a perda da carteira
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de habilitação, por dirigirem sob influência do álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto de lei, que é de grande relevância para a sociedade.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
Costa  e  Anselmo  José  Domingos.  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  513/2015,  nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 869/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.128/2011)

Dispõe  sobre  a  coleta  e  a  destinação  final  de  pneus  descartáveis  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A  coleta  e  a  destinação  final  de  pneus  descartáveis,  considerados

potencialmente perigosos para a saúde e o meio ambiente após sua utilização, serão
realizados em conformidade com o disposto  nesta  lei,  com vistas  ao controle  da
expansão do mosquito Aedes aegypti.

Parágrafo único – Consideram-se pneus descartáveis,  para os  efeitos  desta lei,
aqueles sem condições de aproveitamento nos termos das suas finalidades.

Art.  2º  –  Os  produtos  de  que  trata  o  artigo  1º,  após  o  esgotamento  das  suas
finalidades,  deverão  ser  entregues  pelos  usuários  aos  estabelecimentos  que  os
comercializem para repasse aos fabricantes ou aos importadores, a fim de que estes
adotem,  diretamente  ou  por  meio  de  terceiros,  os  procedimentos  de  reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

§  1º  –  Os  resíduos  dos  pneus  usados  não  poderão  ser  dispostos  em  aterros
sanitários destinados a resíduos domiciliares.

§ 2º – Conforme dispuser a regulamentação, poderá a entrega prevista neste artigo
ser feita a entidades devidamente autorizadas e cadastradas pelo Poder Executivo.

Art. 3º – Os estabelecimentos que comercializam os produtos descritos nesta lei,
bem como sua rede de fabricantes e importadores, ficam obrigados a aceitar  dos
usuários  a  devolução  das  unidades  usadas,  cujas  características  sejam similares
àquelas comercializadas, exceto na hipótese do § 2º do art. 2º.
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Art. 4º – Os fabricantes, os importadores e os estabelecimentos comerciais deverão
desenvolver  campanhas  de  esclarecimento  sobre  os  riscos  à  saúde  e  ao  meio
ambiente e a necessidade de cumprimento desta lei, no âmbito do Estado.

Art. 5º – Os fabricantes, os importadores e os comerciantes dos produtos descritos
nesta  lei  ficam  obrigados  a  implantar  os  mecanismos  operacionais  para  seu
recolhimento, transporte e armazenamento, exceto no caso do § 2º do art. 2º.

Art. 6º – Os fabricantes e os importadores dos produtos ficam obrigados a implantar
os sistemas de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, obedecida a
legislação em vigor, exceto na hipótese do § 2º do art. 2º desta lei.

Art.  7º  –  A reutilização,  a  reciclagem,  o  tratamento  ou  a  disposição  final  dos
resíduos,  realizados  diretamente  por  fabricante  ou  por  terceiros,  deverão  ser
processados de forma tecnicamente segura e adequada à saúde e ao meio ambiente,
observadas as normas ambientais, especialmente no que se refere ao licenciamento
da atividade.

Art. 8º – A fiscalização desta lei será realizada por órgão designado através de ato
do chefe do Poder Executivo.

§  1º  –  O  Poder  Executivo  poderá  celebrar  convênio  de  cooperação  com  os
municípios, visando à fiscalização das disposições desta lei.

§ 2º – A atuação dos órgãos descritos no  caput  deste artigo poderá valer-se, de
forma subsidiária, da legislação federal pertinente.

Art.  9º  – O descumprimento das disposições desta lei  sujeitará os  infratores às
sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Paulo Lamac
Justificação:  Pneus  descartados  em  locais  impróprios  estão  entre  as  principais

causas das enchentes e da proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da
dengue. Eles são altamente favorecedores à doença, por acumularem água parada
com facilidade. Mas bem antes disso, os pneus velhos abandonados em qualquer
canto já eram um problema de difícil solução para todas as cidades brasileiras.

Outro grande desafio é conter a sua queima criminosa, que ocorre principalmente
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na  periferia.  Ao  ser  queimado,  o  material  libera  dióxido  de  enxofre,  um  perigoso
poluente que ameaça o meio ambiente e a saúde pública.

A eliminação desse resíduo, exigida pelo Conselho Nacional  de Meio Ambiente,
ganha impulso com a adesão de setores com capacidade de incorporá-lo em seus
processos produtivos.

A responsabilidade pela coleta de materiais como o plástico, o vidro, o papel,  o
alumínio  e  os  pneus,  ainda hoje  simplesmente  abandonados  por  consumidores  e
fabricantes após terem sido utilizados como embalagens ou matéria-prima, passou a
ocupar  espaços  cada  vez  maiores  na  agenda  prioritária  dos  órgãos  do  governo
responsáveis pela saúde pública e pela preservação do meio ambiente.

Restrita inicialmente apenas a alguns centros intelectuais, a discussão do que fazer
com o lixo doméstico, industrial ou hospitalar deixou definitivamente os círculos da
elite para se tornar parte da atividade política, cultural e econômica dominante do
País. Afinal, mesmo sem pensar nos aspectos do impacto ambiental, o monumental
problema do lixo nas grandes metrópoles brasileiras esbarra ainda numa limitação
territorial  intransponível,  ou  seja,  em  breve  já  não haverá  locais  disponíveis  para
armazenagem  de  detritos,  como  se  faz  hoje  nos  chamados  lixões.  Diminuí-los,
portanto, é tarefa urgente que deve reunir  toda a sociedade, os consumidores, as
empresas e o poder público. A título de exemplo, na Europa, leis ambientais visavam
tornar caducos os aterros sanitários desde 2004. Assim, os países mais avançados
do mundo vêm resolvendo a questão do lixo a partir  da reciclagem completa dos
detritos sólidos reaproveitáveis.

Pelo exposto, 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 565/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 870/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.266/2012)

Dispõe sobre critério de desempate nos processos licitatórios no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O poder público dará preferência a bem ou serviço menos lesivo ao meio
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ambiente para fins de desempate nos processos licitatórios no Estado, respeitados os
critérios anteriores estabelecidos pelo § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Parágrafo único – Permanecendo o empate, o estabelecido no caput deste artigo se
aplicará à fonte alimentadora dos bens ou dos serviços empatados.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O efeito  das atividades humanas sobre o meio ambiente aumentou

significativamente a partir do início da Revolução Industrial, no final do século XVIII.
Desde então, até os dias atuais, o impacto das atividades industriais, dos grandes
aglomerados  urbanos  e  da  expansão  da  agricultura  sobre  a  biosfera  só  vem
aumentando.

O aumento  da  preocupação com o  meio  ambiente  exerceu um  grande impacto
sobre as atividades empresariais. A partir de meados da década de 1980, a maioria
dos países criou leis ambientais ou tornou as existentes mais restritivas, regulando as
atividades industriais e comerciais no que concerne a seus impactos sobre o solo, a
água e o ar. Até mesmo a Constituição incluiu a garantia aos chamados direitos de
terceira geração.

Nesse contexto, é de extrema necessidade que a administração pública estabeleça
critérios objetivos com fins de preferir a aquisição de bens e serviços menos lesivos
ao meio ambiente. A Lei Federal nº 8.666, de 21/6/1993, regulou o processo licitatório
de forma muito satisfatória e ensejou até mesmo a possibilidade de revogação da
maior parte das leis estaduais anteriores que versavam sobre a mesma matéria; no
entanto, em atenta análise às disposições desse diploma, repara-se que, entre os
critérios de desempate, não figura especificamente o impacto ambiental.

Dessa forma, observada a competência concorrente do Estado para legislar sobre
licitação,  haja  vista  que  o  inciso  XXVIII  do  art.  22  da  Constituição  da  República
determina  a  competência  privativa  da  União  apenas  para  regras  gerais  sobre  o
assunto, a presente proposição visa a corrigir esse vício em prol da geração atual e
das futuras.



751
____________________________________________________________________________

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Inácio
Franco.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 15/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 871/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.265/2012)

Determina a realização periódica de inspeções em edificações,  cria  o Laudo de
Inspeção Técnica de Edificação – Lite – e a Certidão de Inspeção Predial – CIP.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Ficam estabelecidas as  exigências  de  inspeção prévia e periódica em

edificações destinada a verificar as condições de estabilidade, segurança construtiva
e manutenção, e de expedição de certidão de inspeção predial.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, edificação é o conjunto formado por qualquer
obra  de  engenharia  da  construção,  concluída  e  entregue  para  uso,  com  seus
elementos  complementares,  como  sistemas  de  ar-condicionado,  geradores  de
energia,  elevadores,  escada  rolante,  subestação  elétrica,  caldeiras,  instalações
elétricas, monta-cargas, transformadores, entre outros.

Art. 3º – Toda edificação está sujeita às inspeções periódicas de que trata esta lei,
exceto barragens, estádios de futebol e demais edificações abrangidas por legislação
específica.

Art. 4º – O objetivo da inspeção é efetuar o diagnóstico da edificação por meio de
vistoria  especializada,  utilizando-se  de  laudo  para  emitir  parecer  acerca  das
condições  técnicas,  de  uso  e  de  manutenção  da  edificação,  tais  como  os  seus
elementos de fundação,  colunas,  vigas e lajes, com avaliação do grau de risco à
segurança dos usuários.

Art.  5º  –  A periodicidade  das  inspeções  nas  edificações  será  determinada  em
função de seu tempo de conclusão e obedecerá aos seguintes parâmetros:

I – a cada cinco anos, para edificações com até trinta anos ou mais;
II – a cada três anos, para edificações com quarenta anos ou mais;
III – a cada dois anos, para edificações com cinquenta anos ou mais;
IV – a cada ano, para edificações a partir de sessenta anos.
Parágrafo único – O órgão municipal ou distrital responsável pela fiscalização e pelo
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controle das inspeções instituídas no art. 1º desta lei determinará, juntamente com as
entidades  representativas  dos  profissionais  habilitados,  os  casos  em  que  a
periodicidade das inspeções poderá ser ampliada ou reduzida.

Art. 6º – A inspeção de que trata esta lei será realizada por profissional ou empresa
registrados no Conselho Regional  de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais –
Crea-MG –, com habilitação para tanto, e registrada em Laudo de Inspeção Técnica
de Edificação – Lite –, que será elaborado em conformidade com o que dispõe a
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, e que conterá, no mínimo, os
seguintes itens, além de outros que serão determinados pelo órgão responsável pela
fiscalização e pelo controle das inspeções:

I – nome, número de registro e assinatura do profissional habilitado responsável
pelas informações;

II – descrição do estado geral da edificação e de seus equipamentos;
III  – identificação dos pontos da edificação sujeitos à manutenção preventiva ou

corretiva ou à substituição, conforme o caso;
IV – ficha de vistoria, na qual serão registrados:
a) aspectos de segurança e de estabilidade estrutural geral;
b) elementos de fachada em espaços de uso público;
c) impermeabilização de coberturas;
d) instalações primárias, hidráulicas, elétricas e de combate a incêndio, incluindo

extintores, elevadores, condicionadores de ar, gases e caldeiras;
e) revestimentos internos e externos;
f) manutenção de forma geral;
V – parecer técnico que classifique a situação da edificação como:
a) normal;
b) sujeita a reparos; ou
c) sem condições de uso;
VI  –  fotografias  ilustrativas  ou  peça  gráfica  representativa  das  irregularidades

encontradas, em caso de a situação da edificação classificar-se de acordo com as
alíneas “b” ou “c” do inciso V do caput deste artigo;

VII – explicitação dos tipos de não conformidade encontrados, do grau de risco a
eles associado e da necessidade de interdição, se for o caso;
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VIII  –  notificação para  contratação e realização de obra de  reparação e reforço
estrutural, quando houver vulnerabilidade na estrutura da edificação inspecionada;

IX – assinaturas do inspetor encarregado do Lite e do proprietário ou responsável
pela administração da edificação;

X – os prazos máximos para conclusão das medidas a serem adotadas apontadas
no Lite.

§ 1º – As condições de segurança estrutural e de durabilidade deverão estar em
conformidade com as normas da ABNT vigentes, especialmente com as normas que
aborda o  Manual  de  uso,  conservação e  manutenção das edificações, e  com os
requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos, com indicação da eventual
necessidade da execução de serviços de recuperação e do prazo para início dos
serviços.

§ 2º –  As obras necessárias ao cumprimento das medidas apontadas nos laudos
técnicos estão sujeitas às disposições do código de obras e edificações do município
ou do distrito.

Art. 7º – A inspeção de que trata esta lei será realizada por profissional ou empresa
registrados no Crea-MG, aos quais competirá:

I – elaborar o laudo em conformidade com as orientações estabelecidas nesta lei,
facultado o apontamento de recomendações adicionais, se julgar necessárias;

II – providenciar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
Art.  8º  –  Após  a  realização  da  inspeção  e,  se  for  o  caso,  dos  reparos,  ficam

obrigados a obter  a Certidão de Inspeção Predial  – CIP – junto ao poder público
municipal ou distrital, às suas expensas, o proprietário, o síndico, o gestor ou outro
responsável a qualquer título pela edificação.

Art. 9º – A CIP será emitida ou renovada pelo Poder Executivo Municipal, por meio
de seu órgão competente, mediante a protocolização de requerimento contendo:

I – laudo técnico de inspeção predial da edificação; e
II – cópia da ART emitida pelo responsável técnico pelo laudo referido nesta lei,

habilitado junto ao Crea-MG.
Parágrafo  único  –  No  caso  de  vulnerabilidade  na  estrutura  da  edificação,

inspecionada com notificação para contratação e realização de obra de reparação e
reforço estrutural, o requerimento deverá conter:
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I – comprovação da realização dos reparos; e
II – cópia da ART emitida pelo responsável técnico pela realização dos respectivos

reparos.
Art. 10 – Caberá ao município, como responsável pela fiscalização e controle das

inspeções:
I – definir conteúdo adicional do Lite e sua operacionalização;
II – disponibilizar, inclusive pela rede mundial de computadores, os formulários e

roteiros necessários à sua elaboração;
III  –  manter  arquivo  dos  laudos  de  que  trata  esta  lei,  disponibilizando-os  para

acesso de terceiros diretamente envolvidos ou autorizados;
IV – emitir, após análise do requerimento, a CIP, fazendo nela constar a validade,

observando o que dispõe o art. 6º e parágrafos desta lei.
Art. 11 – Compete ao proprietário ou responsável pela administração da edificação:
I – providenciar as ações necessárias à elaboração do Lite, observados os prazos

estipulados no art. 5º;
II – providenciar as ações corretivas apontadas no Lite, antes da próxima inspeção,

ou em prazo inferior, quando justificado por razões de segurança e assim estipulado
no Lite;

III – registrar, encaminhar cópia do Lite, solicitar avaliação sobre as intervenções
necessárias e comunicar ao construtor da edificação as intervenções realizadas.

Art. 12 – O acesso ao Lite será livre para os proprietários, os responsáveis pela
administração,  os  moradores  e  os  usuários  da  edificação  e  para  os  órgãos
governamentais de fiscalização.

Art. 13 – As infrações ao disposto nesta lei são passíveis de multa de R$300,00
(trezentos reais), renovável a cada trinta dias, até que seja sanada a irregularidade.

Parágrafo  único  –  O  valor  da  multa  de  que  trata  este  artigo  será  atualizado,
anualmente,  pela  variação  do Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA –,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, acumulada no
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro
índice  criado  por  legislação  federal  e  que  reflita  a  perda  do  poder  aquisitivo  da
moeda.
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Art.  14  –  São  consideradas  infrações  ao  disposto  nesta  lei,  sem  prejuízo  das
demais penas no âmbito civil e criminal:

I – deixar de realizar a vistoria na periodicidade estabelecida nesta lei;
II – não manter laudos técnicos em local franqueado à fiscalização;
III – não adotar, no todo ou em parte, as medidas saneadoras apontadas nos laudos

técnicos nos prazos ali estabelecidos;
IV – não realizar o Lite;
V – não manter, em local visível ao público, no acesso principal da edificação, a

CIP;
VI – prestar informações falsas ou omitir informações no Lite;
VII – deixar de comunicar ao órgão competente da prefeitura quaisquer danos que

afetem o uso e a segurança das edificações inspecionadas.
Art. 15 – Os responsáveis, proprietários ou gestores, pela edificação de que trata

esta lei deverão manter os laudos técnicos das vistorias realizadas, bem como a CIP
em local visível e franqueado ao acesso da fiscalização e dos interessados.

Art.  16  –  É  obrigatória  a  comunicação  ao  órgão  competente  da  prefeitura  de
quaisquer danos que afetem o uso e a segurança das edificações de que trata esta
lei.

Art. 17 – Em que pesem os prazos estabelecidos nesta lei, a qualquer tempo o
município poderá, a seu critério, solicitar inspeção predial para garantir a segurança
dos cidadãos.

Art.  18  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a partir
da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que determina a realização periódica de inspeções em edificações, cria o Laudo de
Inspeção Técnica de Edificação – Lite – e a Certidão de Inspeção Predial – CIP.

Sabemos que um imóvel é planejado e construído para atender seus usuários por
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muito  tempo.  Todavia,  as  construções,  a  despeito  da  solidez  e  da  segurança
proporcionadas pelos avanços da civilização, carecem de constantes cuidados e de
manutenção. Nesse passo, para concretização da expectativa de durabilidade, torna-
se primordial a prática constante da manutenção preventiva do imóvel.

O  crescimento  dos  grandes  centros  urbanos  e  sua  verticalização,  aliados  à
degradação natural, são motivos suficientes para a normatização da inspeção predial,
ferramenta que revela a real situação do imóvel, direcionando com profissionalismo
as  ações  de  manutenção  e  contribuindo  para  a  economia,  a  preservação  e
principalmente  a  segurança  pública.  É  certo  que  o  custo  e  a  responsabilidade
aumentam de forma drástica e dramática quando há falta de atenção e de cuidado e
negligência quanto à inspeção dos imóveis. Tudo isso resulta em sinistros que ceifam
vidas e incapacitam pessoas.

Com  a  inspeção  predial  regulamentada,  definindo  condições,  prazos,
periodicidades, competências e responsabilidades para vistoria das edificações com o
objetivo  de  avaliar  suas  condições  técnicas,  funcionais  e  de  conservação  ou
recuperação,  teremos  certeza  quanto  às  condições  de  funcionalidade  técnica  e
administrativa das edificações existentes em nosso estado, o que nos possibilitará
saber quais são, caso existam, os problemas em toda a sua extensão e nos dará
condições de evitar tragédias e catástrofes. Ou seja, havendo uma inspeção predial
planejada,  rotineira  e  segura,  as  falhas  e  anomalias  serão  constatadas  com
antecedência, evitando-se tragédias e poupando-se vidas.

Por  outro  lado,  a  manutenção  predial  por  parte  do  proprietário  traz  inúmeros
benefícios, tais como valorização do bem no mercado imobiliário, aumento da vida útil
do imóvel e melhoria no desempenho das instalações em geral. Essa medida garante
a segurança dos vizinhos e de toda a sociedade, além de proporcionar conforto e
economia.

Outro aspecto importante da manutenção preventiva é que ela evita a perda de
garantia da edificação, uma vez que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o
uso inadequado do bem isenta o construtor da responsabilidade sobre o defeito ou a
anomalia que porventura venham a ser detectados. Da mesma forma, o art. 937 do
Código Civil dispõe que o dono de edifício ou construção responde pelos danos que
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resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse
manifesta.

Nesse sentido, várias são as razões que tornam a inspeção predial um instrumento
de  fundamental  importância  tanto  para  a  segurança  quanto  para  a  economia.
Infelizmente,  essa  prática  não  é  obrigatória.  Na  cidade  de  Belo  Horizonte,  por
exemplo, a Lei nº 4.695, de 22/4/1987, que institui a obrigatoriedade de laudo técnico
sobre as condições de segurança de algumas edificações, foi revogada pela Lei nº
8.616, de 2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, de
modo que atualmente não há legislação a esse respeito.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
Costa e Paulo Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 583/2015, nos termos do § 2º do
art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 872/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.877/2014)

Dispõe  sobre  o  direito  do  consumidor  a  quem  for  entregue  ou  que  encontrar
exposto  à  venda  produto  ou  serviço  com  prazo  de  validade  vencido  de  receber
gratuitamente do fornecedor um produto idêntico ou similar em condições próprias
para consumo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurado ao consumidor a quem for entregue ou que encontrar

exposto  à  venda produto  ou  serviço  com prazo  de validade  vencido  o  direito  de
receber gratuitamente do fornecedor  um produto idêntico ou similar  em condições
próprias para consumo, sem nenhum ônus.

Art.  2º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Paulo Lamac
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Justificação:  Este  projeto  de  lei  é  de  suma  importância,  pois  visa  proteger  o
consumidor e também garantir uma maior fiscalização dos produtos expostos à venda
nos estabelecimentos comerciais.

É comum encontrarmos produtos expostos à venda com prazo de validade vencido,
especialmente  em  supermercados,  embora  também  seja  cometido  esse  tipo  de
infração em farmácias, restaurantes e outros tipos de estabelecimento. Infelizmente,
após anos de vigência, os dispositivos e as sanções previstos do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) não têm sido capazes de inibir a
oferta de produtos vencidos. As causas desse problema são diversas: desatenção de
funcionários, insuficiência de fiscalização, má-fé do fornecedor, entre outras. De fato,
é impossível fiscalizar todos os estabelecimentos comerciais o dia todo, assim como
é impossível evitar falhas humanas ou, ingenuamente, contar com a ausência de má-
fé de alguns fornecedores. Entretanto, nenhuma dessas razões justifica a infração à
lei e tampouco os riscos e prejuízos impostos ao cidadão pelo consumo de produtos
fora do prazo de validade.

Nas atuais circunstâncias, o máximo que o consumidor pode fazer ao encontrar um
produto  vencido  é  reclamar  ao  gerente  do  estabelecimento,  sem  nenhuma
consequência,  ou denunciar  o  caso ao Procon,  sem ter  certeza  de que a  devida
fiscalização será efetuada.

Por reconhecermos a inviabilidade de o Estado manter uma fiscalização perfeita
dos produtos expostos à venda, propomos que o consumidor, sempre que encontrar
exposto  à  venda  ou  receber  um  produto  vencido,  adquira  o  direito  de  receber
gratuitamente um produto idêntico ou similar. Desse modo, apesar da ausência de
fiscalização, o consumidor não será prejudicado, porque receberá uma compensação
pelo atentado contra seus direitos, bem como o fornecedor será penalizado.

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

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 83/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 873/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 930/2011)

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 50km da praça de cobrança.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados a partir da
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
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.

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 a cobrança a moradores da 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  necessitam  realizar  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.
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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 de moradores do município onde estejam as praças de pedágio
se  mostra  desproporcional  e  onerosa,  violando,  por  certo,  diretrizes  básicas  das
relações jurídicas de consumo (art. 51, IV).  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, é 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 nobres pares à aprovação da
matéria em análise.



761
____________________________________________________________________________

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 574/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 874/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 170/2011)

Altera  a  Lei  n°  13.392,  de  7  de  dezembro  de  1999,  que  isenta  o  cidadão
desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 1º da Lei n° 13.392, de 7 de dezembro de 1999, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 1º – Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição em concurso público do

Estado o cidadão comprovadamente desempregado e o doador regular de sangue.
§ 1º – O candidato comprovará, no ato de inscrição, a condição de:
I – desempregado, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência

Social ou documento similar;
II – doador regular de sangue, mediante a apresentação de documento emitido pela

entidade coletora, em que constem as datas das doações.
§ 2º – Constarão no edital do concurso as informações relativas à isenção da taxa

de que trata esta lei e aos documentos a que se refere o § 1º.
§ 3º – Para os fins desta lei, considera-se doador regular de sangue aquele que

tenha  doado  sangue  em  órgão  oficial  ou  entidade  credenciada  pela  União,  pelo
Estado ou por município, no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Esta  proposição  tem  como  objetivo  incentivar  as  pessoas  que  se

enquadram no perfil do doador de sangue, mas não têm o hábito de fazê-lo, a realizar
a  doação,  salvando  vidas.  Os  bancos  de  sangue  necessitam  constantemente  de
estoque, e este projeto contribuirá para atender a essa necessidade. A quantidade de
pessoas que realizam concurso público no Estado é extremamente significativa, e,
certamente, muitos  se sentirão estimulados à doação de sangue,  pelo menos em
troca do benefício de isenção de taxa.
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Não se trata de comercializar o sangue, é apenas um incentivo à doação, utilizado
de diversas maneiras em vários países e mesmo em alguns estados brasileiros, para
que o estoque de sangue seja capaz de atender  à  demanda,  sempre de  caráter
emergencial.  Por  tais  razões,  aguardo  de meus  nobres  pares  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.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 875/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.650/2014)

Cria a Unidade de Conservação de Proteção Integral Mata do Isidoro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Fica declarado Unidade de Conservação de Proteção Integral Mata do

Isidoro – UC Mata do Isidoro – o terreno de 950ha (novecentos e cinquenta hectares)
localizado na região Norte de Belo Horizonte.

Art.  2°  –  A UC  Mata  do  Isidoro  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° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: A Mata do Isidoro, mais conhecida como Granja Werneck, é uma área

de 950 hectares localizada na região Norte de Belo Horizonte, junto à divisa com o
Município de Santa Luzia.

A Granja Werneck é considerada a última fronteira verde da cidade, por se tratar de
uma região ainda conservada e de grandes proporções em tamanho, como já citado.
Por ser um ecótono de cerrado com mata atlântica (área onde são encontradas a
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flora e fauna pertencentes a dois ecossistemas fronteiriços), apresenta fisionomias de
floresta estacional semidecidual, cerrado típico, cerradão e brejo.

Em  relação  aos  recursos  hídricos,  existem  aproximadamente  280  nascentes,
segundo levantamento da Prefeitura, que dão origem a 64 córregos, entre os quais o
Córrego dos Macacos, considerado o último curso d'água limpo de Belo Horizonte.
Todos fazem parte da bacia do Córrego Isidoro, que deságua no Ribeirão do Onça,
que  compõe  a  bacia  do  Rio  das  Velhas,  alvo  de  programas  de  conservação  no
Estado. A vegetação e a quantidade de cursos d'água locais criam um microclima
diferenciado de outras regiões da cidade.

Diante da importância e do alcance da matéria, espero poder contar com o apoio
dos nobres parlamentares para a 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 876/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 532/2011)

Dispõe  sobre  a  proibição  de  realização  de  eventos  de  música  eletrônica,
conhecidas como raves ou eventos semelhantes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida a realização, no Estado, de eventos de música eletrônica,

denominados raves, ou eventos que guardem semelhança pelo tipo de música ou nas
condições em que são realizados.

Parágrafo  único  – Para  efeitos  desta  lei,  considera-se  rave o  tipo  de festa que
acontece em galpões, sítios ou terrenos sem construções, com música eletrônica e
de longa duração, geralmente acima de doze horas.

Art. 2º – O descumprimento desta lei acarretará aos organizadores do evento multa
de  50.000  Ufemgs  (cinquenta  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)
vigentes à época.

Parágrafo único – Na falta de identificação dos organizadores, a multa prevista no
caput deste artigo será aplicada ao proprietário do imóvel onde for realizado o evento
objeto desta lei.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição tem por objetivo proibir  no Estado a realização de

festas denominadas  raves. Cabe ressaltar que por festa  rave, do inglês  rave party,
entende-se a “reunião dançante de jovens aficionados de rock, rap etc., geralmente
de  caráter  semiclandestino  e  não  isento  de  espírito  rebelde,  que  se  instala  em
grandes espaços, não contando com uma sede fixa”.¹

É  sabido  que  tais  eventos  costumam  ser  realizados  em  locais  distantes,  em
propriedades privadas, o que dificulta a fiscalização por parte do Estado. É sabido
também que ganharam um lugar de destaque no lazer dos jovens, sendo frequentes
os registros do elevado consumo de drogas como o  ecstasy² e bebidas alcoólicas.
Desse modo, esses eventos não representam uma forma sadia de diversão, porque
acabam  por  transformar-se  em  palco  de  violência  e  consumo de  drogas,  sendo
imperioso que o poder público tome providências para colocar os jovens a salvo de
toda forma de negligência (art. 227, da Constituição da República).

Estatui  a  Constituição  da  República,  em  seu  art.  226,  que  a  família,  base  da
sociedade,  tem  especial  proteção  do  Estado,  e  a  proposição  em  tela  visa  dar
efetividade a esse dispositivo constitucional, tendo em vista o sofrimento imposto aos
pais  e  responsáveis  quando os filhos ficam expostos ao mundo das drogas,  sem
contar as consequências com que a sociedade como um todo vem a arcar. Ressalta-
se que a Lei nº 11.343, de 23/8/2006, em seu art.  18,  define como atividades de
prevenção  aquelas  direcionadas  para  a  redução  dos  fatores  de  vulnerabilidade e
risco, e, no art. 19, os princípios e as diretrizes das atividades preventivas, senão
vejamos:

“Art. 19 – As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os
seguintes princípios e diretrizes:

I  – o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na
qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence;

II – a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de
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orientar  as  ações  dos  serviços  públicos  comunitários  e  privados  e  de  evitar
preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam;

III – o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao
uso indevido de drogas;

IV  –  o  compartilhamento  de  responsabilidades  e  a  colaboração  mútua  com  as
instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários
e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de
parcerias;

V  –  a  adoção  de  estratégias  preventivas  diferenciadas  e  adequadas  às
especificidades  socioculturais  das  diversas  populações,  bem como das  diferentes
drogas utilizadas;”.

Portanto a proposição visa atender aos ditames legais e coibir  a prática do uso
indevido  de  drogas  nos  referidos  eventos  que,  além de constituírem  ilícito  penal,
interferem na qualidade de vida dos jovens e na sua relação com a comunidade à
qual pertencem. Inúmeras são as notícias veiculadas pela imprensa e não podemos
permanecer inertes.

Por  todo o  exposto,  peço o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação deste
relevante projeto que visa à proteção dos jovens mineiros.

¹ Houaiss – Edição Eletrônica do Dicionário da Língua Portuguesa.
² Droga sintética – do dicionário: “substância (C11H15NO2) derivada da anfetamina,

us.  ilegalmente  por  suas  propriedades  alucinógenas,  euforizantes  e  estimulantes;
metilenodioximetanfetamina”.

– 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 877/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 370/2011)

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, o

seguinte parágrafo único:
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“Art. 1º – (...)
Parágrafo único – O local de depósito de que trata o caput deste artigo deverá ser

dotado de cobertura que evite a exposição dos veículos às intempéries.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei  visa a obrigar o Estado a manter em condições

adequadas  de  depósito  os  veículos  removidos,  abandonados  ou  apreendidos  na
forma da lei.

É  importante  lembrar  que  o  Estado,  nessa  circunstância,  precisa  zelar  pelo
patrimônio do cidadão que teve seu veículo  levado ao depósito do Departamento
Estadual de Trânsito – Detran-MG –, já que tal veículo estará temporariamente sob
custódia do poder público, cabendo-lhe até mesmo a responsabilização de que trata o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim,  contamos  com  a  colaboração  dos  ilustres  Deputados  para  que  esta
proposição –  discutida  e  aprimorada no que couber  –  possa ser  aprovada nesta
Casa.

– 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 878/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 366/2011)

Dispõe  sobre  a  vigilância  sanitária  nos  estabelecimentos  prisionais  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A Lei  nº  11.404,  de  25  de  janeiro  de  1994,  que  contém  normas  de

execução penal, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 128-A:
“Art. 128-A – O estabelecimento prisional é sujeito a controle sanitário, nos termos

definidos pelo Código Estadual de Saúde.
Parágrafo único – O regulamento fixará rotina de inspeções sanitárias aplicável aos

estabelecimentos citados no caput.”.
Art. 2º – O inciso IV do art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que
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contém  o  Código  de  Saúde do Estado de Minas  Gerais,  passa a  vigorar  com a
seguinte redação:

“Art. 82 – (...)
IV  –  os  de  hospedagem  de  qualquer  natureza,  inclusive  os  estabelecimentos

prisionais.”.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição apresentada vincula-se a seminário legislativo realizado

nesta Casa. A Proposta nº 2 do Grupo nº 3, aprovada e priorizada na plenária final,
tem,  entre  outros,  o  objetivo  de  assegurar  a  presença da vigilância  sanitária  nos
estabelecimentos prisionais, em razão da quase inexistente realização dessa tarefa
pelo Estado, a qual possui fundamental importância em ambientes nos quais ficam
detidas ou reclusas dezenas, às vezes centenas de pessoas.

As mudanças pretendidas incidem sobre a legislação existente, especificamente a
Lei de Execuções Penais e o Código de Saúde, que passarão a conter dispositivo
legal específico para a questão. Com isso, espera-se assegurar condições de vida
dignas  nas  prisões,  contribuindo  para  que  a  ação  estatal  nessa  área  seja
devidamente realizada.

Ante o exposto, a relevância e o interesse público presentes na matéria, conto com
o apoio dos pares para a aprovação da propositura.

– 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 879/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 325/2011)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  medição  individualizada  do  consumo  de  energia
elétrica nas edificações prediais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O prestador do serviço público de abastecimento de energia elétrica fará a

medição individualizada do consumo nas edificações prediais residenciais, comerciais



768
____________________________________________________________________________

ou de uso misto,  mediante requerimento do  síndico ou  responsável,  observado o
disposto nesta lei.

Art.  2°  –  A adaptação  das  instalações  para  a  medição  individualizada  será  de
responsabilidade  do  requerente  e  obedecerá  aos  padrões  e  critérios  técnicos
definidos pelo prestador do serviço.

Art. 3° – A instalação de medidores individuais não dispensa a medição do consumo
global, para apuração do consumo da área comum da edificação predial.

Parágrafo  único  –  Considera-se  consumo  da  área  comum  a  diferença  entre  o
consumo global de energia elétrica, aferido por medidor instalado no ramal de entrada
da  edificação,  e  a  soma  do  consumo  das  unidades  autônomas,  para  o  mesmo
período.

Art. 4° – O medidor individual será instalado em local de fácil acesso para leitura,
manutenção e conservação.

Art.  5°  –  A  manutenção  e  a  conservação  das  instalações  para  a  medição
individualizada são de responsabilidade do requerente, competindo ao prestador do
serviço a manutenção e a conservação dos medidores, bem como os procedimentos
de leitura e cobrança pelos serviços prestados.

Art. 6° – Fica garantido o livre acesso do prestador do serviço aos medidores para a
realização dos procedimentos comerciais e operacionais.

Art. 7° – As edificações prediais construídas a partir da data da publicação desta lei
poderão  prever,  na  planta  elétrica,  a  instalação  de  medidor  para  a  aferição  do
consumo global de energia elétrica e de um medidor por unidade autônoma, para
aferição do consumo individual, de acordo com as disposições desta lei.

Art.  8°  –  O  prestador  do  serviço  público  de  abastecimento  de  energia  elétrica
promoverá as adequações necessárias em seu regulamento de serviço no prazo de
cento e oitenta dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo alterar o sistema de cobrança pelo

consumo de energia elétrica nos condomínios  verticais,  residenciais  e comerciais,
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proporcionando a cada condômino a perspectiva do pagamento individualizado da
energia por ele realmente consumida.

Assim  como no  caso  da  Lei  nº  17.506,  de  29/5/2008,  a  adoção  das  medidas
propostas está em plena consonância com as normas de proteção ao consumidor,
sendo certo que a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/1990, coloca como princípio básico
das relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos do consumidor e a
harmonização  dos  interesses  de  todos  aqueles  que  fazem  parte  da  cadeia  de
consumo.

Cabe  ressaltar  que  a  Constituição  da  República  insere  no  rol  dos  direitos
fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá a defesa
do consumidor, que constitui o objetivo desta proposta. O art. 24 daquele Diploma
Legal  insere  as  questões  relativas  à  produção  e  ao  consumo entre  aquelas  em
relação às quais a competência para legislar é concorrente entre a União, os estados
e o Distrito Federal. Inexistindo norma federal sobre a matéria, conforme ocorre no
caso  em  exame,  remanesce  para  os  estados  a  competência  residual,  que  é
assegurada pelo disposto no art. 24, § 3º, da Constituição Federal, a seguir citado:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

(...)
§  3º  –  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.”.
O que se pretende, portanto, com a proposta, é corrigir injustiça na cobrança pelo

uso da energia elétrica, em unidades habitacionais e comerciais. A medição global de
apartamentos  e  unidades  comerciais  não  se  constitui  na  maneira  mais  justa  e
equilibrada  para  o  consumidor,  por  ser  a  cobrança  dos  serviços  efetuada  pelo
consumo médio, obtido através do volume registrado no medidor central predial do
edifício, o qual é rateado pelo número de apartamentos e lojas.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste
relevante projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 880/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 323/2011)

Altera o  caput  do  art. 2º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe
sobre  o  processo  administrativo  no  âmbito  da  administração  pública  estadual,  e
acrescenta parágrafo único ao referido artigo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O  caput do art. 2º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a

vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  referido  artigo  acrescido  do  seguinte
parágrafo único:

“Art.  2º  –  A administração  pública  obedecerá,  entre  outros,  aos  princípios  da
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  finalidade,  motivação,
razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório, da presunção da inocência e
da transparência.

Parágrafo único – O servidor público, civil ou militar, não sofrerá nenhuma restrição
ou proibição para usufruir de promoção ou progressão da carreira a que faça jus, bem
como não será impedido de transferir-se para a reserva, reformar-se ou aposentar-se,
estando  sub  judice e  não  tendo  ocorrido  o  trânsito  em  julgado  de  decisão
administrativa condenatória ou de sentença.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo alterar a redação do caput do art.

2º da Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no
âmbito da administração pública estadual, e nele incluir parágrafo único.

Vale  ressaltar  o  que  dispõe  o  inciso  LVII  do  art.  5º  da  Constituição  Federal:
“ninguém será  considerado culpado  até  o  trânsito  em  julgado de sentença  penal
condenatória”. Trata-se do princípio da presunção da inocência, positivado na Carta
Magna e já registrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada
pela  Assembleia  Nacional  Francesa,  em  26/8/1789;  na  Declaração  Universal  dos
Direitos do Homem, de 1948; no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de
1966, e na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969.
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A presunção da inocência é uma das mais importantes garantias constitucionais,
pois, com ela, o acusado deixa de ser um mero objeto do processo, passando a ser
sujeito  de  direitos  na  relação  processual.  Trata-se  da  prerrogativa,  conferida
constitucionalmente ao acusado, de não ser tido como culpado até que a sentença
condenatória transite em julgado, evitando-se, assim, qualquer consequência que a
lei preveja como sanção punitiva antes da decisão final. Dessa forma, o acusado de
ato ilícito tem o direito de ser tratado como inocente enquanto não se chegar ao final
do  processo,  já  que  se  pode  chegar  à  conclusão  de  que  ele  é  inocente.  Sua
dignidade  deve  ser  preservada,  inclusive  no  que  diz  respeito  a  promoções  ou
progressões na carreira, foco de nossa preocupação.

Em  reiteradas  decisões,  o  STF  se  manifestou  pela  existência  de  violação  do
princípio da inocência quando não há previsão legal de ressarcimento, como no caso
a seguir citado:

“Ementa:  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário.  Promoção  de  oficial  da
Polícia Militar. Exclusão. Absolvição. Ressarcimento. Precedente. 1. A jurisprudência
do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de
inocência [Constituição Federal, art. 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de
oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo
criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 459320 AgR, Relator:
Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 22/4/2008, DJe-092 divulg. 21/5/2008,
public. 23/5/2008, Ement. Vol. 2320-03, pág. 609.)”.

Tomamos, por exemplo, a Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto do
Pessoal da PMMG e cujos arts. 203 e 209 constituem flagrante violação do princípio
constitucional reclamado. Transcrevemos a seguir o art. 203:

“Art. 203 – Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora incluído no
quadro de acesso, o Oficial que:

I – estiver cumprindo sentença penal ou preso à disposição da justiça;
II – estiver em deserção, extravio ou ausência;
III  –  for  submetido  a  processo  administrativo  de  caráter  demissionário  ou

exoneratório;



772
____________________________________________________________________________

IV – estiver em licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;
V – estiver no exercício de cargo público civil temporário, salvo para promoção por

antiguidade;
VI – for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;
VII – estiver em caso de interdição judicial;
VIII  –  for  cedido  a  entidade  associativa  de  militares,  salvo  para  promoção  por

antiguidade;
IX – estiver sub judice, denunciado por crime doloso previsto:
a)  em  lei  que  comine  pena  máxima  de  reclusão  superior  a  dois  anos,

desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena;
b) nos Títulos I e II, nos Capítulos II e III do Título III e nos Títulos IV, V, VII e VIII do

Livro I da Parte Especial do Código Penal Militar;
c) no Livro II da Parte Especial do Código Penal Militar;
d) no Capítulo I do Título I e nos Títulos II, VI e XI da Parte Especial do Código

Penal;
e) na Lei de Segurança Nacional.
§ 1º – O Oficial incluído no quadro de acesso que for alcançado pelas restrições

dos  incisos  III  e  IX  e,  posteriormente,  for  declarado  sem  culpa  ou  absolvido  por
sentença  penal  transitada  em  julgado  será  promovido,  a  seu  requerimento,  com
direito a retroação.

§ 2º – O Oficial enquadrado nas restrições previstas nos incisos III e IX concorrerá à
promoção,  podendo  ser  incluído  no  quadro  de  acesso,  sendo  promovido  se  for
declarado sem culpa ou absolvido por sentença transitada em julgado, que produzirá
efeitos retroativos.

§ 3º – Não ocorrerá a retroação prevista no § 1º, salvo na promoção pelo critério de
antiguidade, quando a declaração de ausência de culpa ou a absolvição ocorrer por
inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou para condenação ou
por prescrição.

§ 4º – As restrições do inciso IX não se aplicam a Oficial, nos crimes dolosos contra
a  pessoa,  quando  decorrentes  de  ação  militar  legítima,  verificada  em  inquérito
regular.”.
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(Redação dada pelo art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007.)
É  explícita,  portanto,  a  violação  do  princípio  da  presunção  da  inocência  na

legislação mineira, sendo necessária a inclusão do referido princípio no rol do art. 2º
da  Lei  nº  14.184,  de  31/1/2002,  para evitar  tratamento  desigual  entre  servidores,
promovendo  a  padronização  dos  procedimentos  em  todos  os  âmbitos  da
administração pública estadual.

Pelo  exposto,  solicitamos  o  apoio  de  nossos  pares  para  a  aprovação  deste
relevante 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 881/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.523/2014)

Dispõe sobre o piso salarial regional dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituído  no  Estado  o  piso  salarial  regional  dos  profissionais

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
§  1º  –  Para  efeito  desta  lei,  são  fisioterapeutas  e  terapeutas  ocupacionais  os

profissionais  formados  em  instituição  de  ensino  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação – MEC – e devidamente inscritos nos quadros do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Coffito.

§ 2º – O piso salarial regional dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais é
aplicável  apenas nos casos em que não houver lei  federal,  convenção ou acordo
coletivo de trabalho dispondo de forma diversa.

Art. 2º – O piso a que se refere o art. 1º terá os seguintes valores, proporcionais à
data de sua inscrição nos quadros do Coffito:

I  –  R$1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais)  para  os  fisioterapeutas  e  terapeutas
ocupacionais com até dois anos de inscrição no Coffito;

II  –  R$2.100,00  (dois  mil  e  cem  reais)  para  os  fisioterapeutas  e  terapeutas
ocupacionais com dois a quatro anos de inscrição no Coffito;

III – R$3.000,00 (três mil reais) para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
com mais de quatro anos de inscrição no Coffito.
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Art.  3º – Os valores estabelecidos nos incisos do art.  2º serão reajustados pela
variação  acumulada  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  –  INPC  –,
elaborado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Parágrafo  único  –  O  reajuste  será  realizado  anualmente,  a  partir  do  ano
subsequente  àquele  em  que  esta  lei  entrar  em  vigor,  sempre  no  início  do  ano
corrente,  pela  variação  acumulada  do  INPC  nos  doze  meses  imediatamente
anteriores.

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

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Conforme disposto no art. 1º da Lei Complementar Federal nº 103, de

14/7/2000, ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a instituir o piso salarial
de que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal,  aplicável às categorias
profissionais  que  não  tenham piso  salarial  definido  em lei  federal,  convenção  ou
acordo coletivo de trabalho.

Importa  salientar  que  a  lei  estadual  que  criará  o  piso  salarial  deverá  prever
categorias  profissionais  com  direito  ao  piso  salarial  proporcional  à  extensão  e  à
complexidade do trabalho, de acordo com o que estabelece o referido art. 7º, V, da
Constituição Federal.

Regulamentadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
Coffito  –,  as  atividades  de fisioterapia  e terapia  ocupacional  vêm experimentando
grande evolução nos últimos tempos.

A fisioterapia  é  fundamental  não  só  para  resolver  problemas  ortopédicos,  mas
também no tratamento de pacientes graves ou internados em hospitais que tiveram
seus  movimentos  comprometidos  ou  apresentam  distúrbios  respiratórios.  Presta
apoio  nas  reabilitações  ortopédicas,  respiratória,  neurológicas,  neonatais  e
geriátricas. Os profissionais estão presentes, por exemplo, em CTIs e UTIs – sujeitos
ao estresse e às tensões próprias do lidar com pacientes graves. Cada dia se exige
maior especialização da categoria, como as provas de títulos do Conselho Federal,
comprometendo parte dos ganhos de cada um.
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A falta de um piso salarial, num mercado de trabalho cada vez mais diversificado
(PSF,  NASF,  hospitais,  clínicas,  empresas,  etc.),  só  incentiva  a  informalidade e  a
exploração trabalhista dos profissionais e a terceirização.

O Estado de Minas Gerais é o único dos grandes estados da União que ainda não
possui um piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A aprovação
de um piso salarial trará melhores condições de trabalho para esses profissionais e a
garantia de uma remuneração digna.

O trabalho tem papel central na vida das pessoas. É através dele que se constitui o
conjunto das relações sociais e das trocas afetivas e econômicas. No momento de
desconstituição das identidades coletivas, de aceleração do ritmo do trabalho e de
superexploração de mão de obra (em 2008, a Organização Internacional do Trabalho
estimou que o número de trabalhadores afastados devido a novos casos de doenças
ocupacionais  era  de  160  milhões),  a  terapia  ocupacional  assume  ainda  mais
importância.

Esses profissionais colaboram, por exemplo, para que as pessoas possam realizar
suas atividades diárias, devendo, portanto, ser devidamente valorizados.

Assim sendo, conto com o apoio de meus 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 882/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.009/2012)
Institui a prioridade de tramitação nos processos de adoção tardia de crianças e

adolescentes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os processos atinentes à adoção tardia de crianças e adolescentes terão

prioridade na tramitação processual no âmbito das varas competentes das comarcas
do Poder Judiciário de Minas Gerais.

Parágrafo único – Para efeito desta lei denomina-se adoção tardia aquela em que o
adotando for maior de quatro anos de idade e os casos em que a situação jurídica ou
familiar encontrar-se indefinida, com lapso temporal de tramitação incompatível com o
Princípio  Constitucional  da  Razoável  Duração  do  Processo  (art.  5º,  LXXVIII,  da
Constituição Federal de 1988).
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Art.  2º  – O processo que envolver  adoção tardia  receberá  uma tarja  vermelha,
simbolizando o caráter de urgência, como medida de estimular e garantir a celeridade
de  sua  tramitação,  devendo  ser  observada  por  todos  os  servidores  da  vara
competente, sob pena do infrator ser incurso nas sanções administrativas pertinentes.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar
da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Muito  embora  existam  cerca  de  27.000  interessados  inscritos  no

Cadastro Nacional de Adoção – CNA –, 76% desses pretendentes procuram filhos
adotivos na faixa etária de até 3 anos de idade, fato que ocasiona uma lamentável e
indefinida  permanência  das  crianças  acima  dessa  faixa  etária  nos  abrigos  ou
entidades, sem encontrar condições de adoção e sem a possibilidade de obtenção de
um lar e da convivência de uma família.

Em Minas Gerais, essas crianças se encontram atualmente inseridas no programa
Pais de Plantão, do Juizado da Infância e Juventude da Capital.

Além do flagrante desinteresse da maioria dos pretendentes por crianças acima dos
4 anos de idade, a lentidão dos processos judiciários de adoção vem ocasionando
também  o  desinteresse  daqueles  que  porventura  tenham  a  intenção  de  adotar
crianças acima da faixa etária de preferência da maioria dos interessados inscritos no
programa, ou adolescentes.

No Brasil, o tempo médio nos processos de adoção é de 3,7 anos. E com esse
longo prazo na fila de espera, muitas crianças que estavam disponíveis deixam de
atender às condições estipuladas pelos candidatos e acabam condenadas à vida nos
abrigos  e  orfanatos,  permanecendo  cada  vez  mais  distantes  da  realidade  de
pertencer  à  uma  família  verdadeira  que  possa  oferecer-lhe  atenção  e  cuidados
indispensáveis  à  formação  e  ao  perfeito  desenvolvimento  físico  e  psicológico  da
criança e do adolescente.

Portanto,  a  situação  de  desamparo  da  criança  e  do  adolescente  depende  do
resultado do processo judiciário de adoção em que se visa obter do Estado todas as
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garantias  da  tutela  processual  com  maior  celeridade  e  com  o  mínimo  de  de
formalidades, determinando-se para tanto a imprescindibilidade do desenvolvimento
de processos mais ágeis e eficazes, possibilitando a proteção e a garantia, acima de
qualquer outro interesse, do bem-estar da criança e do adolescente.

Desta forma, para que a adoção à qual já denominamos aqui tardia (portanto, já
ocorrendo em condições extemporâneas),  possa se fazer  de forma mais célere e
eficaz, é necessário a criação de um mecanismo simples e objetivo para priorização
da tramitação desses processos,  em condições especiais,  sendo essa a meta do
projeto em comento.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 556/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 883/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.844/2013)

Cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher Mineira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher no Estado de

Minas Gerais, que compreenderá os seguintes dados relativos à população feminina
no âmbito do Estado:

I – taxa de emprego formal por setor de atividade;
II – taxa de participação na população economicamente ativa e no pessoal ocupado

e desocupado;
III – taxa de desemprego aberto por setor de atividade;
IV – rendimento médio real das mulheres ocupadas por setor de atividade e posição

na ocupação;
V – total dos rendimentos das mulheres ocupadas;
VI – número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica;
VII – índice de participação trabalhista em ambientes insalubres;
VIII – expectativa média de vida;
IX – taxa de mortalidade e suas principais causas;
X – taxa de mortalidade materno-infantil;
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XI – taxa de participação na composição etária e étnica da população em geral;
XII – grau de escolaridade;
XIII – taxa de incidência de gravidez na adolescência;
XIV – taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas sexualmente

transmissíveis;
XV  –  proporção  das  mulheres  chefes  de  domicílio,  considerando  escolaridade,

renda média, acesso à eletricidade, água tratada, esgotamento sanitário e coleta de
lixo;

XVI – cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas;
XVII  – quaisquer outras informações julgadas relevantes pelo órgão responsável

pela elaboração e publicação do relatório.
Art. 2º – Para aplicação do disposto no art. 1º desta Lei, serão considerados:
I – pesquisa nos municípios mineiros, em todos os setores da economia em que

mulheres realizem suas atividades profissionais;
II – posição na ocupação: com Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,

sem carteira, autônoma e empregadora.
Art.  3º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  o  Poder  Executivo  Estadual  realizará  o

levantamento  de  dados  que  irão  compor  o  relatório,  que  deverá  ser  divulgado  e
publicado anualmente.

Art.  4º  –  Caberá  ao  Poder  Executivo  definir  a  forma  de  levantamento  das
informações  junto  às  instituições  municipais,  estaduais  e  nacionais,  públicas  e
privadas,  que  produzam  dados  pertinentes  à  formulação  e  à  implementação  de
políticas públicas de interesse para as mulheres.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A  Lei  Federal  nº  12.227,  de  2010,  criou  o  Relatório  Anual

Socioeconômico da Mulher – Raseam –, que visa reunir em um só documento dados
socioeconômicos e informações relativas a políticas públicas voltadas às mulheres no
Brasil, atualmente dispersos e sem sistematização nos ministérios e órgãos estatais.

Além de impulsionar o Poder Executivo a reunir  esses dados, a lei  possibilita o
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acompanhamento  por  parte  de  toda  a  sociedade  e  a  fiscalização  das  ações  de
governo  voltadas  para  a  mulher,  servindo  ainda  de  valoroso  auxílio  para  o
planejamento e determinação de políticas públicas de gênero.

O presente projeto de lei tem por objetivo, em consonância com a lei federal, criar o
Relatório  Anual  Socioeconômico  da  Mulher  em  Minas  Gerais,  documento  que
certamente virá subsidiar  a implementação de políticas voltadas para a mulher no
âmbito do Estado.

O relatório  conterá  informações  sobre  taxa  de  mortalidade materna,  número  de
filhos,  gravidez  na  adolescência,  doenças  típicas  ou  de  maior  incidência  nas
mulheres,  participação  no  mercado  de  trabalho  formal  e  informal,  proporção  de
mulheres  chefes  de  família,  riscos  mais  comuns  no trabalho  da  mulher,  situação
salarial, nível de escolaridade, violência contra a mulher, entre outras. Alguns desses
dados já estão disponíveis, mas de forma fragmentada, o que muitas vezes dificulta
traçar um mapa da real situação das mulheres mineiras.

Certamente,  a  publicação  anual  do  Relatório  Socieconômico da  Mulher  Mineira
servirá  como  importante  instrumento  para  a  futura  definição  de  programas
direcionados à melhoria das condições de vida das mulheres no Estado, contribuindo
ainda para a transparência dos investimentos do poder público nessa linha de ação.

–  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 884/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.415/2012)

Dispõe sobre a vedação da inscrição nos cadastros de restrição de crédito – SPC e
Serasa – do nome dos consumidores que não estão em dia com o pagamento das
contas de água e energia elétrica no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É vedada, no âmbito do Estado, a inscrição nos cadastros de restrição de

crédito – SPC e Serasa – do nome dos consumidores que não estão em dia com o
pagamento das contas de água e energia elétrica.
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Parágrafo único – A vedação a que se refere o “caput” deste artigo ocorrerá quando
o serviço for  prestado de forma direta pela administração pública ou por  meio de
concessionário ou permissionária ou autorizada pelo serviço público.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
constantes do art. 65 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  tem  como  objetivo  preservar  os  direitos  dos

consumidores,  uma vez  que  restringe  a  inclusão,  nos  cadastros  de  restrição  de
crédito,  do  nome de consumidores  inadimplentes  de  bens  essenciais  como luz  e
água, pois, quando deixam de pagar essas contas, já têm o fornecimento do serviço
cortado, o que implica em uma sanção.

O consumidor  que tem o nome incluído  no  SPC ou Serasa é  vítima de prática
constrangedora, além de ficar impedido de executar outras transações que poderiam
gerar condições de quitar suas contas e ter esses serviços essenciais restabelecidos.

Essas empresas têm outras formas de efetuar a cobrança dos valores referentes
aos serviços fornecidos, como o já citado de corte do efetivo serviço, que faz com que
o cidadão, por necessitar do serviço para sobreviver, toma providências para alguma
forma quitar o debito.

O próprio pagamento de taxas de urgência, para voltar a usar o serviço de forma
mais rápida, implica mais uma forma de punir o consumidor pelo não pagamento das
contas.

Considere-se  ainda  que  essas  taxas  geram  lucro  para  a  empresa  que  está
fornecendo o serviço,  a qual,  a  partir  do momento em que as contas são pagas,
deveria restabelecer o serviço de imediato, sem a cobrança das contas, por se tratar
de serviço essencial.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen
Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 863/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 885/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.274/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Recreativa  Cantareira,  com  sede  no
Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Cantareira,

com sede no Município de Carmo da Mata.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Recreativa Cantareira, com sede no Município de Carmo da Mata.
Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como  finalidade  proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e
desportivas.

Como a referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções,  promovendo  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de
desenvolvimento social e desportivas, torna-se justa a sua declaração de utilidade
pública estadual.

Assim  sendo,  conto  com o  apoio  dos  meus  nobres  colegas  à  aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 886/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.831/2013)

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



782
____________________________________________________________________________

imóvel com área de 1.000m² (mil metros quadrados), situado na praça em frente à
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, nesse Município, conforme escritura pública de
doação registrada a fls. 077/081, do Livro 12, do Cartório de Registro Civil e Notas da
Comarca de Carmésia.

Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
implantação da Câmara Municipal de Carmésia, do Conselho Tutelar, da unidade de
saúde e da sede da Banda Municipal.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: Em 1965, o Município de Carmésia adquiriu da Mitra Arquidiocesana o

referido terreno. Em 1966, a prefeitura doou o imóvel ao Estado, a fim de que ali
fosse instalado um posto de saúde.

Hoje,  no  local,  já  funcionam,  além  dos  serviços  de  odontologia  e  vigilância
epidemiológica, a Câmara Municipal de Carmésia e o Conselho Tutelar. A Prefeitura
deseja  agora  construir,  no  terreno remanescente,  a  sede  da  Banda  Municipal  de
Carmésia. A aprovação deste projeto de lei  faz-se imperiosa a fim de atender aos
requisitos legais para captação de recursos por meio de emendas parlamentares.

– 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 887/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.156/2014)

Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência
Social de Baldim – Adrasb –, com sede no Município de Baldim.

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

Rural e Assistência Social de Baldim – Adrasb –, com sede no Município de Baldim.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência Social de Baldim, com sede no
Município  de  Baldim,  que  é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  de  natureza
filantrópica e sem fins lucrativos. Tem como finalidade prestar assistência espiritual,
socioeducacional  e  profissional  gratuita  a  todas  as  pessoas  necessitadas,  se
deficientes físicas, sem distinção de raça, nacionalidade, credo e partido político.

O processo que  tem  por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº
12.972, de 1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelas funções que exercem, conforme consta em atestado da Câmara Municipal de
Baldim.

– 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 888/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 660/2011)

Declara de utilidade pública a Escola e Creche Santo Tomaz de Aquino, com sede
no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Escola e Creche Santo Tomaz de

Aquino, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Escola e Creche Santo Tomaz de Aquino, com sede na rua Dez de

Novembro, nº  176 A, Bairro São Tomaz,  em Belo Horizonte, é pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo trabalhar a educação infantil



784
____________________________________________________________________________

de  modo  global,  envolvendo  os  aspectos  sociais,  psicológicos  e  intelectuais  da
criança.

– 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 889/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 738/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Santana do Riacho e
Comunidades Rurais – ACSRCR –, com sede no Município de Santana do Riacho.

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

do Riacho e Comunidades Rurais – ACSRCR –, com sede no Município de Santana
do Riacho.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Santana  do  Riacho  e  Comunidades

Rurais – ACSRCR –, com sede no Município de Santana do Riacho, tem por objetivo
buscar a melhoria da qualidade de vida da comunidade, por meio de ações como:
educação complementar à distância; educação ambiental ; ações básicas de saúde,
protegendo a saúde da família, da maternidade à terceira idade; geração de renda
para auto-sustentação das famílias por meio de formação profissional.

Assim, a associação vem se comprometendo na luta pela melhoria da qualidade de
vida da população.

– 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 890/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 739/2011)

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Luiza de Azevedo Meyer, com sede
no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Luiza de Azevedo

Meyer, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: O Instituto Cultural Luiza de Azevedo Meyer, com sede no Município

de Belo Horizonte, foi fundado em 2002 e é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.
Tem  por  finalidade  a  promoção  do  desenvolvimento  cultural  e  educacional  de

crianças  e  adolescentes,  possibilitando  seu  acesso  a  expressões  artísticas  e
culturais.

– 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 891/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.485/2014)

Altera a Lei  nº  14.172,  de 15 de janeiro de 2002,  que cria  o Índice Mineiro de
Responsabilidade Social, e a Lei nº 15.011, de 15 de janeiro de 2004, que dispõe
sobre a responsabilidade social na gestão pública estadual, altera a Lei nº 14.172, de
15 de janeiro de 2002, que cria o índice Mineiro de Responsabilidade Social, e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º – (…)
Parágrafo  único  – O Relatório  Anual  de Avaliação do Plano Plurianual  de  Ação

Governamental conterá informações consolidadas acerca da execução de programas
nos  municípios  classificados  no  extrato  identificado  como  baixo  desempenho  do
IMRS.”.

Art.  2º – O art.  2º da Lei  nº 15.011, de 15 de janeiro de 2004, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
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“Art. 2º – (…):
… – Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental.”.
Art. 3º – A Lei nº 15.011, de 15 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:
“Art.  ...  –  O  Relatório  Anual  de  Avaliação  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  apresentará  informações  consolidadas  acerca  da  execução,  do
desempenho e da regionalização das ações integrantes dos programas sociais e as
justificativa para as ações que apresentarem execução crítica ou subestimada.”.

§  1º  –  Consideram-se  programas  sociais  as  políticas  orientadas  para  a
emancipação social e cidadã, envolvendo programas precipuamente voltados para a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância  e  a  assistência  aos
desamparados.

§ 2º – O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental
ficará disponível nos sítios eletrônicos da Assembleia Legislativa e da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.”.

Art. 4º – Ficam revogados os incisos III e IV do art. 2º e o art. 8º da Lei nº 15.011, de
15 de janeiro de 2004.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este projeto  de  lei  busca  adequar  a  legislação  a  respeito  da

responsabilidade social na gestão pública de forma a torná-la mais transparente e
condizente  com  os  atuais  instrumentos  de  planejamento  e  gestão  do  Estado,
consoante recomendações proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado, quando da
análise prévia das contas do governador do Estado.

Para tanto, este projeto propõe a alteração da Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de
2002, que cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, e da Lei nº 15.011, de 15
de janeiro de 2004, que dispõe sobre a responsabilidade social na gestão pública
estadual, altera a Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002, que cria o índice Mineiro de
Responsabilidade Social e dá outras providências.
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A lei que define o Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS – está sendo
revista a fim de que sejam identificados aqueles programas mais orientados para a
emancipação dos municípios econômica e socialmente mais vulneráveis. Com efeito,
essa revisão seria feita inclusive para recrudescer a atuação do Estado não apenas
no âmbito das 50 últimas posições do IMRS, mas, conforme a metodologia do índice,
nos municípios  estampados na faixa ou intervalo que identifica as  situações mais
deterioradas, emancipando gradativa e progressivamente os municípios mineiros.

Seria tecnicamente inadequada a construção de um programa emergencial único a
fim  de solucionar  um  problema multifacetado  e  secular.  Ademais,  seria  impróprio
delimitar a priori o número de municípios a serem beneficiados com políticas públicas
tendentes a melhorar a situação socioeconômica dos municípios mais debilitados no
âmbito do IMRS. Isso porque não haveria justificativa plausível para arbitrariamente
excluir  os municípios que também apresentam uma situação crítica, mas que não
figuram precisamente entre as 50 piores posições.

A lei que define a responsabilidade social na gestão pública mineira também está
sendo revista no sentido de se definir o Relatório Anual de Avaliação do PPAG como
um  instrumento  perene  de  planejamento  e  avaliação  social,  inovando,  ainda,  ao
introduzir o conceito de programas sociais, com a finalidade de melhor direcionar a
elaboração do referido documento.

Assim, a partir da revisão das referidas normas, pretende-se estampar na Avaliação
do PPAG um panorama da atuação do Estado nos municípios posicionados na faixa
mais  crítica  do  índice,  além  de  garantir  a  transparência  e  o  monitoramento  dos
programas sociais.

–  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 892/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.279/2014)

Institui o Dia Estadual do Taxista.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Taxista, a ser comemorado, anualmente,

no dia 25 de julho.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: O transporte de pessoas é quase tão antigo quanto o surgimento da

civilização. Já os primeiros registros do transporte por táxi remetem ao século XIX, na
Europa.

Desde então, os taxistas exercem a importante atividade de transportar pessoas de
um lado para o outro, especialmente nos centros urbanos. A atuação do taxista se
tornou, ao longo de décadas, um serviço de relevante interesse público, que fomenta
o turismo e facilita a vida na cidade.

O serviço de transporte por táxi está em constante processo de modernização e
inovação,  sempre  em  busca  de  melhorias  que  propiciem  ao  usuário  segurança,
comodidade e conforto. Não se pode olvidar, ainda, que o táxi é um meio alternativo
de transporte que contribui para melhorar a circulação de pessoas e veículos nos
núcleos urbanos.

Apesar da profissão ser bastante antiga,  somente em 26 de agosto de 2011 foi
editada a Lei Federal n° 12.468, com o fito de regulamentar a profissão de taxista e
normatizar todos os direitos e deveres da respectiva atividade profissional. De acordo
com a norma, são deveres da categoria atender ao cliente com presteza e polidez;
trajar-se  adequadamente  para a função;  manter  o  veículo  em boas  condições de
funcionamento e higiene; manter em dia a documentação do veículo exigida pelas
autoridades competentes; obedecer à Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 –
Código de Trânsito Brasileiro, bem como à legislação da localidade da prestação do
serviço. São direitos do profissional taxista empregado piso remuneratório ajustado
entre os sindicatos da categoria; aplicação, no que couber, da legislação que regula o
direito trabalhista e o regime geral da previdência social.

A  referida  lei  estipula,  ainda,  em  seu  art.  2°,  que  é  atividade  privativa  dos
profissionais taxistas a utilização de veículo automotor, próprio ou de terceiros, para o
transporte público individual remunerado de passageiros, cuja capacidade será de, no
máximo,  sete  passageiros.  Ademais,  impõe  condições  e  requisitos  para  que  a
atividade profissional seja exercida.
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A escolha do dia 25 de julho ocorre em virtude de também ser comemorado o Dia
do Motorista e o Dia de São Cristóvão, protetor de todos os condutores de veículos,
entre eles os taxistas.

Pelo  exposto,  é  legítima  a  criação  de  data  dedicada  aos  taxistas,  em
reconhecimento a essa categoria profissional que presta à sociedade fundamental
serviço de transporte de pessoas a qualquer dia, tempo, hora ou local.

Contamos com a anuência dos pares a este projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 893/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 819/2011)

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Fibrose Cística.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Fibrose  Cística  ou  mucoviscidose,  a  ser  comemorada,  anualmente,  na  primeira
semana de setembro.

§ 1º – Na semana instituída nesta lei, o Estado promoverá palestras para esclarecer
a sociedade sobre a fibrose cística e incentivará o tratamento da doença através de
campanhas, levando a sociedade a conhecer suas diversas formas de tratamento.

§ 2º – Na semana instituída, o Estado poderá promover parceria com a Associação
Mineira de Assistência à Mucoviscidose – Fibrose Cística – AMAM – para realização
de eventos relacionados a essa doença.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  Nossa  proposta  tem  por  finalidade  seja  dada  maior  atenção  ao

tratamento da doença, para se evitarem lesões irreversíveis e, muitas vezes, a morte,
devido  a  diagnóstico  tardio,  por  falta  de  conhecimento.  A  fibrose  cística  ou
mucoviscidose é uma doença hereditária mais frequente na infância, caracterizada
por infecção e obstrução do aparelho respiratório e insuficiência do pâncreas, além de
elevados níveis de eletrólitos  no suor.  As pessoas com fibrose cística têm o suor
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salgado, devido à diminuição do funcionamento dos canais de cloro das células dos
ductos sudoríparos.  Esta  alteração dificulta  a  absorção do cloro e do sódio pelas
células ductais, fazendo com que o suor aflore na pele com quantidade de sal maior
do que a normal. Essas pessoas podem se desidratar mais facilmente com o calor,
devido à maior perda de sal pelo suor.

A Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose,  em seu jornal  datado de
janeiro, fevereiro e março de 2005, traz matéria sobre a fibrose cística, na qual o
Chefe do Ambulatório de Fibrose Cística do Centro Geral de Pediatria esclarece: “A
fibrose cística se caracteriza pela produção de secreções espessas por  glândulas
localizadas no pâncreas, pulmões, além de outros órgãos. Nos pulmões, a secreção
espessa e pegajosa produzida torna-se terreno fértil para que bactérias venham se
fixar  e  multiplicar,  provocando  infecções  brônquicas.  Normalmente,  a  infecção
pulmonar aparece de maneira gradual e, no início, provoca sintomas discretos, como
diminuição  do  apetite,  perda  de  peso,  aumento  da  tosse,  entre  outros.  Um  dos
objetivos mais importantes do tratamento da fibrose cística é o controle da infecção
pulmonar”. No editorial do mesmo jornal, observa-se: “A falta de uma definição clara
de  qual  instituição  é  responsável  pela  prestação  da  assistência  ambulatorial  e
hospitalar aos fibrocísticos em Minas Gerais tem trazido prejuízos ao tratamento dos
pacientes e ao apoio aos familiares”.

Em vista do alcance social do projeto, solicitamos o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

– 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 894/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 820/2011)

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Psoríase, a ser comemorada, anualmente, na semana que inclua o dia 29 de outubro.
Parágrafo único – Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá palestras para

esclarecer  a  sociedade  sobre  a  psoríase  e  a  artrite  psoriática,  doenças  ainda
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incuráveis, porém não contagiosas e não letais e, especificamente, promoverá estudo
contra o preconceito e a desmitificação da doença.

Art. 2º – O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados a
partir da data de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  A psoríase,  doença  de  pele  de  causa  ainda  desconhecida,  atinge

homens e mulheres de todas as raças, na faixa etária que vai dos 20 aos 40 anos.
Tanto  a psoríase como a  artrite  psoriática  são tidas  como incuráveis,  porém não
contagiosas, não letais.

A psoríase  provoca  lesões  avermelhadas  e  escamosas  em  diversas  partes  do
corpo,  dando a impressão de contagiosa,  e aí  vem o preconceito.  A Organização
Mundial de Saúde – OMS –, a pedido da Confederação Europeia de Portadores de
Psoríase, institui o dia 29 de outubro, data definitiva para informar que 125 milhões de
pessoas no mundo são afetadas pela psoríase e artrite psoriática.

Assim,  entendemos  que  Minas  Gerais  deverá  entrar  neste  cenário  com  lei
específica,  promovendo  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da
Psoríase, que inclua o dia 29 de outubro, para coincidir com dia estabelecido pela
Organização  Mundial  de  Saúde.  O  objetivo  da  semana  é  desmitificar  a  doença,
mostrando que pessoas portadoras da psoríase não são diferentes das demais.

O tratamento da psoríase, tendo em vista o avanço da medicina, deve ser divulgado
e esclarecido. Ante os fatos, entendemos que uma semana dedicada a esse assunto
será benéfica a todos.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para 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 895/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.009/2011)
Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção e Controle do Diabetes em Crianças

e Adolescentes Matriculados nas Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino e dá
outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criada, no âmbito das escolas da rede pública e privada, a Política

Pública  de  Prevenção e  Controle  do  Diabetes  em Crianças  e  Adolescentes,  com
objetivos e ações dispostos nesta lei.

Art. 2º – São objetivos da referida política:
I  –  detectar  a  doença  ou  evidências  de  possibilidades  de  a  enfermidade  vir  a

ocorrer, visando evitar ou protelar seu aparecimento;
II – efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce do diabetes em crianças e

adolescentes;
III – evitar ou diminuir as graves complicações decorrentes do desconhecimento do

fato de ser portador de diabetes;
IV – conscientizar a comunidade escolar sobre o tema;
V –  trabalhar  a  adequada  alimentação dos  portadores  de  diabetes  ou  dos  que

apresentem risco de seu aparecimento;
VI  –  aglutinar  ações e esforços  tendentes a maximizar  os  efeitos  benéficos  da

Politica Pública;
VII  –  articular  os  sistemas  municipais  e  estadual  de  ensino,  bem  assim  os

Conselhos de Educação e de Alimentacão Escolar.
Art. 3º – Para a concretização dos objetivos da referida política, serão adotadas as

seguintes ações pelas escolas da rede pública e privada de ensino, inclusive aquelas
mantidas por entidades filantrópicas, mas que recebam verbas do Estado:

I  –  identificação,  cadastro  e  acompanhamento  de  crianças  e  adolescentes
portadores de diabetes;

II – conscientização de pacientes, pais, alunos, professores e outras pessoas que
desenvolvam  atividades  junto  às  escolas,  quanto  aos  sintomas,  à  gravidade  da
doença e aos sintomas da hipoglicemia;

III  –  oferecimento  de  oportunidade  aos  portadores  de  diabetes  de  praticar
diariamente exercícios físicos adequados às suas necessidades especiais;

IV – manutenção de dados estatísticos sobre o número de crianças e adolescentes
atendidos pela política, suas condições de saúde e de aproveitamento escolar;

V – abordagem do tema, quando da realização de reuniões de associações de pais
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e mestres, ou em reuniões especialmente convocadas com eles para tal finalidade,
como forma de disseminar as informações a respeito da doença, seus sintomas e
gravidade,  modos de identificação da hipoglicemia e a  importância  dos exercícios
físicos e da reeducação alimentar na prevenção das complicações decorrentes da
doença, entre outras finalidades.

Parágrafo único – Os sistemas estadual e municipal de ensino articularão atuação
conjunta para a concretização das ações nas respectivas unidades.

Art. 4º – No intuito de potencializar e garantir que nenhuma criança ou adolescente
fiquem  excluídos  dos  benefícios  desta  lei,  por  ocasião  da  matrícula  os  pais  ou
responsáveis  pelas  crianças  e  adolescentes  responderão,  sob  a  orientação  de
profissionais  da área de saúde,  a questionário elaborado de modo serem obtidas
informações suficientes a fim de propiciar  a identificação de alunos possivelmente
portadores de diabetes ou que possam vir a desenvolvê-la.

§ 1º  –  Analisadas as respostas  aos questionários  e  evidenciados  sintomas que
apontem possibilidade de a criança ou o adolescente ser portador de diabetes, os
pais ou responsáveis serão orientados a comparecer a posto médico para consulta
médica e exame para confirmação da doença.

§ 2º – Diagnosticado o diabetes, o médico responsável comunicará o fato à direção
do estabelecimento de ensino e aos pais ou responsáveis pelo enfermo, para que
sejam tomadas as medidas necessárias a seu adequado atendimento.

§  3º  –  No  caso  de  as  respostas  ao  questionário  e  os  exames  apontarem  a
possibilidade de a criança ou o adolescente virem a desenvolver a doença, o médico
responsável tomará as mesmas providências constantes do parágrafo segundo, com
especial ênfase no aspecto da reeducação alimentar, considerando:

I – idade e número de crianças atendidas em cada estabelecimento de ensino;
II – relatório mensal informando cardápio servido diariamente;
III  –  quadro  demonstrativo  da  melhoria,  ou não,  do aproveitamento escolar  das

crianças e dos adolescentes atendidos pela referida política.
Art. 5º – Participarão de forma efetiva de todas as fases da política, os Conselhos

de Alimentação Escolar, tanto no âmbito municipal quanto no estadual.
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Art.  6º  – Fica instituído,  no  âmbito  das  escolas,  o  dia  D,  14 de novembro,  Dia
Mundial do Diabetes, como o do diálogo sobre diabetes.

Parágrafo único – Os calendários escolares dedicarão espaço ao diálogo sobre
diabetes para a participação da comunidade escolar.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gil Pereira
Justificação: Em recente audiência pública nesta Casa, na Comissão de Saúde,

tivemos oportunidade de destacar pormenores sobre importante tema: o diabetes.
A Assembleia  sempre  se  destacou  no  cenário  nacional  pela  vanguarda  e  pelo

enfrentamento. A disciplina legal do tema cria espaço e meio para a discussão e a
junção  de  esforços,  notadamente  da  esfera  pública,  no  âmbito  privilegiado  da
comunidade escolar.

Razões  estatísticas  confirmam  a  importância  temática:  o  diabetes  atinge  120
milhões de pessoas em todo o mundo; no Brasil, são 9 milhões de pessoas atingidas
por essa doença.

Tendo-se  em  vista  os  inúmeros  benefícios  que  o  programa  de  prevenção
proporciona  à  saúde  de  crianças  e  adolescentes  das  escolas  da  rede  pública  e
privada de ensino, faz-se necessária a implantação dessa política no Estado, para
que a população seja beneficiada em todos os aspectos, com prevenção da doença e
melhor 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 Nº 896/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.011/2011)

Dispõe sobre análise físico-química e bacteriológica da água potável de mesa e
mineral comercializada no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A água potável de mesa e mineral comercializada em vasilhame final e

caminhões-pipa  no  Estado  deve  ser  analisada,  semestralmente,  por  laboratório
oficial,  para  que  sejam  determinadas  as  suas  características  físico-químicas  e
bacteriológicas.
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Parágrafo  único  –  A água  de  que trata  o caput deste  artigo  deve  atender  aos
padrões estabelecidos pela Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da
Saúde.

Art. 2º – Considera-se vasilhame final, para efeito desta lei, todo recipiente no qual
a água é envasilhada,  tais  como litros, copos devidamente vedados,  bombonas e
similares.

Parágrafo  único  –  O  rótulo  do  vasilhame  deve  conter,  obrigatoriamente,  a
composição do produto e o local da fonte.

Art. 3º – Todas as empresas que distribuem água potável no Estado nas formas
previstas nesta lei devem ser cadastradas e matriculadas junto ao órgão competente
do Poder Executivo.

Parágrafo único – As empresas de que trata o caput deste artigo ficam obrigadas a
manter  livro  especial  de  controle,  para  efeitos  de  fiscalização,  no  qual  serão
registrados os seguintes dados:

I – locais de distribuição da água;
II – quantidade de água comercializada e distribuída;
III – data da distribuição da água;
IV – local de captação;
V – nome do técnico responsável pela fonte e pelo produto.
Art. 4º – As fontes das águas comercializadas no Estado devem ser cadastradas

junto ao órgão competente do Poder Executivo.
Parágrafo único – Os proprietários devem apresentar, anualmente, a análise físico-

química e bacteriológica das fontes de que trata o caput deste artigo, comprovando
estarem  em  conformidade  com  os  padrões  estabelecidos  na  Portaria  nº  518,  de
25/3/2004, do Ministério da Saúde.

Art. 5º – As primeiras análises previstas no art. 1º e no parágrafo único do artigo
anterior deverão ser apresentadas em até cento e oitenta dias a contar da data de
publicação desta lei.

Art. 6º – O descumprimento desta lei constitui infração sanitária, com penalidades
previstas conforme a Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gil Pereira
Justificação:  Há um  segmento  da  economia  que  está  presente  no  cotidiano da

sociedade brasileira, especialmente dos cidadãos mineiros, que não tem merecido a
devida  atenção.  Trata-se  da  indústria  de  águas  minerais  naturais,  setor  que  tem
demonstrado extraordinária pujança nos últimos anos,  em termos de crescimento,
mas que não tem  recebido das  autoridades  nem dos  legisladores a  atenção e  a
valorização que merece como alimento essencial à saúde.

Sabemos que os recursos brasileiros de água mineral representam um patrimônio
formidável para o futuro da economia brasileira, diante da escassez mundial de água
potável que já sacrifica as populações de diversos países e que se tornará crítica nas
próximas décadas.

Segundo  estudo  divulgado  pela  Organização  das  Nações  Unidas,  cerca  de
1.100.000.000 de pessoas no Planeta passam fome e adoecem porque não dispõem
de água de qualidade para consumo; 2.400.000.000 não têm acesso a saneamento
básico  e  3.000.000  de  pessoas,  especialmente  crianças,  morrem  a  cada  ano  de
doenças relacionadas com o consumo de água de má qualidade.

Diante  desse quadro,  o Brasil,  detentor  de  30% dos recursos naturais  de água
mineral, coloca-se numa posição privilegiada no cenário mundial, não apenas pela
disponibilidade desse rico manancial para consumo interno, mas, igualmente, pelas
divisas que poderá proporcionar ao País através das exportações, levando em conta
que a água já é considerada o “ouro transparente” do futuro próximo, mais valioso
que o petróleo e capaz de determinar o poder econômico e político das nações. Em
outras palavras, como já se afirmou, a água potável será a commodity mundial mais
valiosa do século XXI.

Esse cenário, por si só, a exemplo do que ocorre em muitos países desenvolvidos,
deveria merecer  dos governos e dos legisladores brasileiros,  em todos  os níveis,
atenção  especial  a  esse  rico  patrimônio  que  temos  em  mãos  e  que  tem  sido
preservado unicamente pela dedicação de poucas centenas de pequenas e médias
empresas envasadoras distribuídas pelo País.

Esses esquecidos produtores de água mineral natural se posicionam também como
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intransigentes defensores do meio ambiente, conscientes de que a preservação da
natureza é a razão de ser da qualidade dos mananciais e da qualidade do produto
que exploram, o que, vale observar, não ocorre em outras atividades econômicas.

Não há dúvida de que o Brasil dispõe atualmente de uma legislação moderna sobre
a exploração de fontes de águas minerais. Embora editada em 1945, tal legislação se
coloca ao lado das mais modernas normas internacionais  que regem a atividade,
compatível com o que dispõe o  Codex Alimentarius,  que é a bíblia  mundial sobre
qualidade de alimentos e bebidas.

Nesse  sentido,  deve-se  destacar  o  trabalho  que  vem  sendo  realizado  pela
Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais – Abinam –, que tem buscado
informações e tecnologias em todo o mundo para levar nossa indústria ao seu futuro
de modernidade e rentabilidade.

Por  outro  lado,  deve-se  acentuar  que  esse  setor  de  vital  importância  para  a
economia do País e para o bem-estar da população brasileira vem sendo esmagado
por  uma  elevada  carga  de  impostos,  que,  segundo  o  Instituto  Brasileiro  de
Planejamento  Tributário,  já  ultrapassa  a  casa  dos  45%,  por  falta  de  legislação
específica  que  assegure  a  qualidade  da  água  mineral  levada  ao  comércio  e  ao
consumo da população.

Estamos falando, especificamente, da omissão legislativa em relação a normas que
obriguem  os  fabricantes  de  garrafões  a  obedecer  aos  padrões  de  fabricação
especificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Tais normas,
embora vigentes, não têm poder de lei e por isso são frequentemente desrespeitadas
por produtores inconsequentes e irresponsáveis, podendo comprometer a qualidade
da água mineral consumida, especialmente em empresas, escritórios e residências.

Outro  aspecto  dessa  questão  é  que,  por  não  terem  um  prazo  de  validade
estabelecido por lei, essas embalagens são utilizadas até a exaustão, com evidente
comprometimento das suas características físico-mecânicas e comprometimento da
qualidade da água mineral envasada.

Todos nós sabemos que a água envasada em garrafões é a única alternativa de
consumo de água saudável nas regiões não privilegiadas pela administração pública,
onde a falta de rede pública, as enchentes e a contaminação dos mananciais urbanos
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deixam as populações carentes à mercê de doenças causadas por águas impróprias.
As  próprias  autoridades  de saúde reconhecem  que  cerca  de  70% dos leitos  nos
hospitais do SUS são ocupados por pacientes afetados de alguma forma pela má
qualidade da água que consomem. Diarréia, sarampo e leishmaniose são as doenças
mais comuns. Portanto, assegurar que a água mineral natural, que é pura e saudável
na sua origem, não se contamine pela ação inescrupulosa de maus fabricantes e
maus distribuidores, é uma obrigação desta Casa.

Vale ainda lembrar estudos realizados pelo geólogo Ricardo Hirata, da USP, que
apontam para a possibilidade de muitos poços não estarem extraindo água de lençóis
subterrâneos.

Há  uma  necessidade  imediata  de  implementarmos  uma  legislação
responsabilizando o  envasador  de  água  mineral  pela  reciclagem das  embalagens
utilizadas,  obrigando-o  a  colocar  impressa  a  sua  logomarca  como  parte  da
embalagem. Também é primordial fazermos uma legislação para coibir e disciplinar o
transporte de água potável em caminhões-pipas.

– 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 897/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.555/2013)

Determina  a  disponibilização  de  tratamento  para  retinoblastoma  em  unidade
hospitalar pública estadual e unidades privadas conveniadas com o Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam as unidades hospitalares públicas estaduais e as unidades privadas

conveniadas com o Estado obrigadas a disponibilizar tratamento para retinoblastoma
a crianças até 5 anos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: O retinoblastoma é um câncer que afeta os olhos, geralmente antes

dos 4 anos de idade. A sua principal manifestação é um reflexo brilhante no olho
doente, parecido com o brilho que apresentam os olhos de um gato no escuro.
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As crianças podem ainda ficar estrábicas (vesgas), ter dor nos olhos ou perder a
visão.  Alguns  retinoblastomas  são  hereditários.  Se  outras  pessoas  da  família  já
tiveram o tumor, as crianças devem ser examinadas por um oftalmologista experiente
na hora do nascimento, para que o diagnóstico seja o mais precoce possível.

Os retinoblastomas são diagnosticados por meio do exame de fundo de olho, com a
pupila  bem  dilatada.  Em  geral,  não  se  realizam  biópsias.  Os  tumores  pequenos
podem ser tratados com métodos especiais, que permitem que a criança continue a
enxergar normalmente. Nos casos adiantados, o olho pode precisar ser retirado, e a
criança pode precisar de quimioterapia ou radioterapia.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, metade das 400 crianças diagnosticadas
no Brasil  com retinoblastoma, todos os  anos,  corre  risco de  perder  a  visão.  Isso
ocorre devido à morosidade do sistema público de saúde ou à falta de informação das
famílias sobre a enfermidade, cujo tratamento só é eficaz se ela for percebida antes
de as primeiras manifestações completarem seis meses.

Por esses motivos, e tendo em vista a melhoria que esta proposição poderá trazer à
saúde  pública,  contamos  com  o  voto  favorável  das  senhoras  e  dos  senhores
membros desta Assembleia Legislativa para a célere 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 898/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.690/2011)

Institui o Programa de Ginástica Laboral, a ser desenvolvido em todos os órgãos do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Programa de Ginástica Laboral, a ser desenvolvido em

todos os órgãos do Estado.
Parágrafo único – Entender-se-á como ginástica laboral a atividade física orientada,

praticada  durante  o  expediente,  com  duração  de  5  a  15  minutos  diários,  com o
objetivo de prevenir os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – Dort.

Art. 2º – O programa de ginástica laboral implantado nos órgãos do Estado será
ministrado por  profissional  de  educação física  registrado no Conselho Federal  de
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Educação Física e no Conselho Regional de Educação Física do Estado.
Art.  3º  –  O  servidor  deverá,  obrigatoriamente,  apresentar  atestado  médico  de

aptidão física antes de aderir ao Programa de Ginástica Laboral.
Art. 4º – O Programa de Ginástica Laboral será considerado atividade opcional do

servidor.
Art. 5º – O horário e o local da prática da ginástica laboral serão determinados por

cada órgão, de acordo com a sua conveniência.
Parágrafo único – Cada órgão do serviço público afixará, em local visível e de fácil

acesso e leitura, placa ou cartaz informando o horário e o local para a prática da
ginástica laboral.

Art. 6º – O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará
esta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – Dort – são

considerados um conjunto de síndromes que atacam os nervos, os músculos e os
tendões,  especialmente  os  membros  superiores  e  do  pescoço.  São  síndromes
degenerativas  e  cumulativas  e  são  sempre  acompanhadas  de  dor  ou  incômodo,
provenientes da atividade ocupacional intensiva. Os servidores públicos exercem uma
carga horária de trabalho de 8 horas diárias e, na maior parte do dia, ficam sentados
em frente ao computador, com pouca mobilidade. Sendo assim, é necessário fornecer
um ambiente propício para a prestação do serviço público, garantindo a qualidade de
vida  do  servidor  e  evitando  seu  afastamento  do  ambiente  de  trabalho.  Nesse
contexto, a ginástica laboral torna-se uma solução econômica e eficiente.

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

PROJETO DE LEI Nº 899/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 991/2011)

Dá nova redação aos arts. 1° e 2° da Lei n° 14.235, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 14.235, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 1° – As agências bancárias situadas no Estado colocarão à disposição dos

seus  usuários  pessoal  suficiente  e  necessário  no  setor  de  caixas,  para  que  o
atendimento seja efetivado no prazo máximo de vinte minutos em dias normais, e de
trinta minutos em véspera e depois de feriados.”.

Art. 2° – O art. 2° da Lei n° 14.235, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 2° – O controle de atendimento ao cliente de que trata esta lei será realizado
mediante emissão de senhas numéricas emitidas pela instituição bancária, nas quais
constará:

I – nome e número da instituição;
II – número da senha;
III – data e horário de chegada e de atendimento no caixa;
IV – rubrica do funcionário da instituição.”.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gil Pereira
Justificação:  A  iniciativa  visa  a  melhorar  o  atendimento  dos  clientes  em

estabelecimentos bancários e postos de atendimento, uma vez que a prestação de
serviços  sempre  foi  muito  morosa.  É notório  que o  número  de funcionários  para
atender à demanda de clientes é insuficiente nos estabelecimentos bancários; por
isso, o projeto prioriza o consumidor.

O consumidor tem sido o grande lesado, pois é obrigado a permanecer nas filas por
tempo indeterminado, o que lhe tem causado grandes transtornos e muitos prejuízos.
Com a distribuição das senhas com hora da entrada do consumidor na instituição
financeira e a hora do atendimento no caixa, ficará mais fácil a fiscalização, pelos
órgãos de defesa do consumidor, do cumprimento desta 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.
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PROJETO DE LEI Nº 900/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.581/2013)

Dispõe sobre acompanhamento de profissional de educação física nas academias
ao ar livre instaladas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O poder público disponibilizará profissionais de educação física em todos

os  locais  conhecidos  popularmente  por  academias  ao  ar  livre,  para  estimular  e
orientar  a  prática  de  atividades  físicas  visando  combater  o  sedentarismo  nas
diferentes faixas etárias.

Art.  2º  –  A regulamentação  e  as  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias de cada município.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  As  academias  abertas  em  espaços  públicos  representam  risco  de

lesões musculares e articulares e até de morte para o usuário. Esses espaços não
oferecem orientação profissional sobre o uso adequado dos equipamentos.

Este projeto tem o objetivo de promover, num primeiro momento, a proteção dos
cidadãos que frequentam o espaço, contra lesões por esforços repetitivos, por mau
uso  dos  aparelhos,  bem  como  evitar  futuras  demandas  judiciais  contra  o  poder
público, caso venham a ocorrer acidentes. Objetiva ainda desenvolver na população
hábitos  saudáveis  de  vida,  como  exercícios  físicos  regulares,  que  sabidamente
proporcionam,  além de bem-estar,  mais  saúde,  o que gera  impactos positivos  na
economia e desafoga o sistema público de saúde.

Diante da importância e do alcance da matéria, espero poder contar com o apoio
dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 901/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 723/2011)

Regulamenta os serviços de atendimento ao consumidor no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

Disposições Gerais
Art.  1º  – Compreende-se por  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  –  SAC –

exclusivamente o serviço telefônico com a finalidade de atender às demandas dos
consumidores  referentes  a  informação,  reclamação,  cancelamento  de  contrato,
solicitação, suspensão ou cancelamento de serviço.

Parágrafo  único  –  A  disposição  constante  no  caput deste  artigo  aplica-se  às
empresas de telefonia fixa, telefonia móvel, internet, TV a cabo e cartões de crédito e
aos bancos comerciais.

CAPÍTULO II
Acessibilidade

Art. 2º – O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – deve garantir o contato
direto com o atendente como a primeira opção do menu eletrônico.

§ 1º – O consumidor, ao selecionar a opção de falar com o atendente, não pode ter
a sua ligação finalizada sem que o contato seja efetivado.

§  2º  –  Quando  o  acesso  inicial  ao  atendente  for  condicionado  ao  prévio
fornecimento  de  dados  pelo  consumidor,  estes  restringir-se-ão  ao  número  do
Cadastro de  Pessoas Físicas – CPF –,  no caso de pessoa física,  e ao  Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ –, no caso de pessoa jurídica, ou ao código
do cliente.

§ 3º – O tempo máximo para o efetivo atendimento pelo atendente, quando esta
opção for selecionada pelo consumidor, será de sessenta segundos.

Art. 3º – O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC –, sempre que oferecer
menu  eletrônico,  deverá,  entre  as  primeiras  alternativas,  assegurar  opções  de
reclamações e de cancelamento de serviços.

Art. 4º – Será garantido o acesso das pessoas com deficiência auditiva ou de fala
ao Serviço de  Atendimento  ao  Consumidor  – SAC –,  sendo facultado à  empresa
destinar  número  telefônico  específico  para  este  fim,  condicionada  tal  exigência  à
disponibilidade de tecnologia no mercado nacional.

Art.  5º  –  O  acesso  ao  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  –  SAC  –  será
gratuito.
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Art.  6º  –  O  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  –  SAC  –  deverá  estar
disponível,  ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por
semana.

Art.  7º  –  O número  do  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  –  SAC –  será
amplamente divulgado pelo fornecedor, de forma clara e ostensiva, em embalagens,
manuais de instruções, páginas na internet, talões de cheques, contas, contratos e
apresentações de produtos, bem como em seus estabelecimentos comerciais.

Art. 8º – Será garantido acesso único para o consumidor quando diversos serviços
forem prestados por uma empresa ou grupo empresarial.

Art. 9º – Será garantida ao consumidor a solicitação de alteração do contrato de
prestação de serviços pelos mesmos meios em que a contratação estiver disponível.

CAPÍTULO III
Qualidade do Atendimento

Art. 10 – O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – deverá obedecer aos
princípios  de  dignidade,  boa-fé,  transparência,  eficiência,  eficácia,  celeridade  e
cordialidade.

Art.  11  –  O  atendente,  para  exercer  funções  no  Serviço  de  Atendimento  ao
Consumidor – SAC –, deverá ser capacitado com todas as habilidades técnicas e
procedimentais necessárias para realizar  o adequado atendimento ao consumidor,
em linguagem clara e acessível.

Parágrafo único – Quando solicitado pelo consumidor, o atendente deverá fornecer
o número do protocolo de atendimento, seu nome e sobrenome, sendo-lhe vedado
omitir ou prestar falsas informações.

Art. 12 – O atendente deverá estar apto a esclarecer ao consumidor as normas,
procedimentos e regras aplicáveis à sua solicitação.

Art. 13 – Os dados pessoais do consumidor deverão ser preservados, mantidos em
sigilo e utilizados exclusivamente para os fins do atendimento.

Art. 14 – O sistema informatizado utilizado na operacionalização das solicitações
deverá ser programado tecnicamente, de modo a garantir a agilidade, a segurança
das informações e o respeito ao consumidor.

§  1º  –  O  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  –  SAC  –  deverá  garantir  a
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transferência imediata para o setor competente, caso não se inclua nas atribuições do
primeiro atendente o atendimento relativo ao assunto de interesse do consumidor,
excetuando-se a hipótese do § 3º deste artigo.

§ 2º – A transferência mencionada no § 1º deverá ser feita no prazo máximo de
sessenta segundos.

§ 3º – Não será admitida a transferência da ligação nos casos de reclamação ou
pedido de cancelamento de serviço, que deverão fazer parte das atribuições de todos
os atendentes.

§ 4º – Será vedada, durante o atendimento, a repetição verbal ou digital dos dados
pessoais do consumidor.

§  5º  –  O  relato  do  consumidor  deverá  ser  reduzido  a  termo  junto  ao  sistema
informatizado, que deverá garantir ao atendente o acesso ao histórico de solicitações
do consumidor.

Art.  15  – A ligação não poderá ser  interrompida enquanto o consumidor  estiver
aguardando ou durante o atendimento, salvo por motivo de força maior, que deverá
ser registrado e explicitado no histórico de atendimento.

Art. 16 – É vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de
espera de atendimento, exceto se houver prévio consentimento do consumidor.

CAPÍTULO IV
Acompanhamento de Demandas

Art.  17 – O fornecedor  deverá viabilizar  o acompanhamento das demandas por
meio  de  um  registro  numérico  (protocolo  de  atendimento),  a  ser  informado  ao
consumidor  no  início  do  contato  telefônico,  independentemente  do  objeto  da
manifestação do consumidor, seja pedido de informação ou de rescisão de contrato,
reclamação ou qualquer outro.

§  1º  –  O fornecedor  deverá  utilizar  sequência  numérica  única  para  pedidos  de
informação,  reclamações,  solicitações  de  serviços  e  pedidos  de  cancelamento  ou
suspensão de serviços.

§ 2º – O registro numérico, a data, a hora e o objeto da demanda deverão ser
informados ao consumidor, e, caso este o solicite, tais dados serão a ele enviados, no
prazo máximo de setenta e duas horas, por mensagem eletrônica, correspondência
escrita ou outro meio por ele indicado.
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§  3º  –  O  fornecedor  deverá  manter  gravação  das  ligações  para  o  Serviço  de
Atendimento ao Consumidor – SAC – efetuadas pelo consumidor pelo prazo mínimo
de seis meses.

§  4º  –  O  fornecedor  deverá  manter  os  registros  das  reclamações,  pedidos  de
cancelamento ou suspensão de serviços e solicitações de serviços pelo período de
dois anos após o atendimento das demandas e, sempre que houver solicitação de
órgão fiscalizador  ou do  consumidor,  deverá  tornar  disponíveis  tais  registros,  sem
ônus para o interessado.

Art. 18 – O consumidor tem direito de acesso ao conteúdo do histórico de suas
demandas, que lhe será enviado, quando solicitado, no prazo máximo de setenta e
duas horas, por mensagem eletrônica, correspondência escrita ou outro meio por ele
indicado.

CAPÍTULO V
Resolução de Demandas

Art. 19 – As informações solicitadas pelo consumidor deverão ser prestadas pelo
fornecedor imediatamente.

Art. 20 – As reclamações dos consumidores deverão ser resolvidas pelo fornecedor
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do protocolo de atendimento.

Art. 21 – O fornecedor deverá prestar informação, sem ônus para o consumidor,
sobre  a  resolução  de  sua  demanda  e,  sempre  que  solicitado,  enviar-lhe
comprovação, por mensagem eletrônica, correspondência escrita ou outro meio por
ele indicado.

Art. 22 – A resposta do fornecedor à demanda do consumidor deverá ser sempre
fundamentada.

Art. 23 – Quando a solicitação for referente a serviço não solicitado ou cobrança
indevida, deverá o fornecedor suspendê-los imediatamente, exceto no caso de poder
comprovar a contratação ou o valor devido.

CAPÍTULO VI
Cancelamento

Art.  24 – O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – deverá receber  e
processar imediatamente o pedido de cancelamento do consumidor.
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§ 1º – O fornecedor deverá assegurar que o pedido de cancelamento possa ser
efetuado pelo  consumidor  por  todos  os  meios  disponíveis  para  a  contratação  do
serviço.

§ 2º – Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do consumidor,
ainda que seu processamento técnico exija o decurso de um prazo, e independerão
de seu adimplemento contratual.

§ 3º  – O fornecedor  deverá emitir  e  enviar  comprovante de cancelamento,  sem
ônus para o consumidor, por mensagem eletrônica, correspondência escrita ou outro
meio por ele indicado.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais

Art. 25 – Os fornecedores deverão incorporar as normas previstas nesta lei em seus
contratos  de  terceirização  com  as  empresas  responsáveis  pelos  Serviços  de
Atendimento ao Consumidor – SACs –, a fim de assegurar seu cumprimento.

Art. 26 – Os direitos garantidos nas normas previstas nesta lei não excluem outros
decorrentes  de  regulamentações  expedidas  pelas  autoridades  administrativas
competentes, especialmente as emanadas de agências reguladoras das atividades
decorrentes de concessão, permissão ou autorização da União ou do Estado.

Art. 27 – As empresas que não cumprirem as normas estabelecidas nesta lei ficarão
sujeitas a multa no valor de 500 Ufemgs – (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais) – a 1.000.000 (um milhão) de Ufemgs, graduada de acordo com a
gravidade da infração e  a  condição econômica do fornecedor,  revertendo  o valor
auferido para o Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor.

Art. 28 – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados a partir da
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Amplamente divulgada pela mídia,  a notícia de que o Ministério da

Justiça apresentou uma proposta de regulamentação dos serviços de atendimento ao
consumidor,  os  chamados  SACs,  ganhou  repercussão  nacional  e  foi  motivo  de
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grande comemoração por parte dos consumidores. Tal proposta é fruto de reuniões
do Ministério da Justiça com diversos Procons de todo o País para tentar organizar o
funcionamento dos chamados call centers. Esses serviços são famosos por práticas
abusivas que irritam os consumidores que não conseguem, por exemplo, cancelar um
serviço.

O presidente Lula assinou um decreto para regulamentar o assunto. Todavia, tal
instrumento produz insegurança jurídica, uma vez que não é esse o instrumento hábil
para regulamentar  o assunto,  já que há inovação no ordenamento jurídico, sendo
certo, ainda, que tal decreto pode ser revogado a qualquer tempo, problema que se
procura resolver com a apresentação deste projeto.

Pela  importância  que  tem,  esta  matéria  deve  ser  disciplinada  por  lei  para
harmonizar as relações jurídicas oriundas da regulamentação, buscando o objetivo
maior dos instrumentos normativos, que é a pacificação social.

Este projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à produção e ao consumo,
matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito  Federal,
segundo dispõe o art. 24 da Constituição da República. O mesmo dispositivo, em seu
§  3º,  reserva  aos  Estados  a  competência  legislativa  plena  para  atender  a  suas
peculiaridades,  uma  vez  que  não  existe  lei  federal  sobre  o  tema  e,  como  já
salientado, o decreto editado não serve para este fim.

Na mesma linha, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República atribui ao
Estado o dever de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Assim sendo,
não  existe  nenhuma  restrição  de  ordem  constitucional  ou  legal  à  tramitação  do
projeto.

Certo dos benefícios decorrentes da eventual aprovação deste projeto de lei, conto
com o apoio de meus pares em sua análise e votação, de modo a colocar o Estado,
mais uma vez, na vanguarda legislativa, ao estabelecer, aqui, a segurança jurídica e a
pacificação social que o decreto federal, por si só, não é capaz de promover.

– 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 902/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 778/2011)

Institui o Estatuto do Cinéfilo e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º – Fica instituído o Estatuto do Cinéfilo, destinado a regular as relações entre
os estabelecimentos e os frequentadores das salas de cinema e teatro no Estado.

Parágrafo único – O frequentador das salas de cinema e teatro goza de todos os
direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor e passa doravante a ser
denominado cinéfilo, para efeitos desta lei.

Art. 2º – Aplica-se esta lei a todo estabelecimento que explore comercialmente a
apresentação de filmes para o público ou apresentações teatrais, de dança e demais
apresentações artísticas, sem prejuízo de sua denominação.

CAPÍTULO II
Da Propaganda e dos Ingressos

Art. 3º – A divulgação dos horários das sessões em qualquer meio de comunicação
vincula  o  estabelecimento  à  exibição  do  filme ou  à  apresentação  do  espetáculo,
independentemente do número de ingressos vendidos.

Art. 4° – O estabelecimento poderá alterar a sua programação mediante publicação
nos meios de comunicação com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência ao
horário da sessão divulgada inicialmente.

Parágrafo  único  –  A alteração  na  programação  de  teatros  fica  condicionada  à
publicação prevista no caput com antecedência mínima de sete dias.

Art. 5º – Fica o estabelecimento obrigado a resguardar 20% (vinte por cento) dos
ingressos para venda durante a hora que antecede à sessão.

Parágrafo  único  –  A disposição  contida  no  caput  aplica-se  apenas  a  salas  de
cinema.

Art. 6º – Devem estar expressos no ingresso:
I – o valor da inteira e meia entrada, com destaque à efetivamente paga;
II – o nome do filme, do espetáculo ou a programação do dia;
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III – o horário de início da sessão.
Art. 7º – A concessão de desconto ao estudante será condicionada à apresentação

de documento de identificação estudantil que contenha o prazo de validade expresso.
Parágrafo único – É vedado ao estabelecimento a imposição de qualquer  outro

requisito para concessão do benefício estabelecido no caput.
Art. 8° – Ao profissional a quem for permitido o ingresso às salas de cinema e teatro

a serviço, nos termos da legislação em vigor, cumprirá preencher cadastro detalhando
a função a que se destina a cumprir.

CAPÍTULO III
Da Segurança do Cinéfilo e da Higiene do Estabelecimento

Art.  9º  –  O  cinéfilo  tem  direito  à  segurança  dentro  do  estabelecimento  antes,
durante e após a sessão.

Parágrafo único – Será assegurada a acessibilidade às salas do estabelecimento
ao portador de necessidades especiais.

Art. 10 – As salas do estabelecimento devem estar liberadas para a entrada dos
cinéfilos com antecedência mínima de quinze minutos do início de cada sessão.

Parágrafo único – A imposição contida no caput não se aplica aos estabelecimentos
cujas salas disponham de, no máximo, cinquenta lugares.

Art. 11 – O cinéfilo tem direito à higiene e à qualidade das instalações físicas das
salas, dos lavatórios e dos produtos alimentícios vendidos no local.

Parágrafo único – O estabelecimento fica obrigado a disponibilizar bebedouros na
entrada das salas de exibição aos cinéfilos.

CAPÍTULO IV
Da Apresentação do Filme

Art. 12 – É vedado o porte de aparelhos celulares no interior das salas de cinema e
teatro, salvo se estiverem programados para a modalidade de toque silencioso.

§ 1º – Fica o estabelecimento autorizado a ordenar que se retire da sala o portador
de aparelho celular que estiver causando incômodo aos demais cinéfilos.

§ 2º – Fica o estabelecimento obrigado a informar, antes do início da apresentação
do filme ou teatro, a proibição prevista no caput e a prerrogativa estabelecida no §1º.

Art. 13 – A apresentação de traillers não poderá ultrapassar o limite de dez minutos,
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e  a  exibição  de  inserções  publicitárias  não  poderá  ultrapassar  o  limite  de  cinco
minutos, contados do horário previsto para início da sessão.

CAPÍTULO V
Da Ouvidoria

Art. 14 – Ficam obrigados os estabelecimentos à manutenção de espaço e pessoal
destinado ao recebimento de sugestões e reclamações por parte do cinéfilo, mesmo
durante a apresentação do filme ou do espetáculo.

Parágrafo único – É facultado ao estabelecimento a disposição de ouvidor, durante
a projeção, dentro das salas, para os fins destinados no caput.

CAPÍTULO VI
Das Sanções

Art. 15 – Os infratores desta lei ficam sujeitos às sanções previstas na Lei Federal
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, denominada Código de Defesa do Consumidor.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 16 – Os estabelecimentos ficam obrigados a informar o cinéfilo de seus direitos
e deveres.

Art.  17  –  Ao  cinéfilo  cujos  direitos  não  forem  observados  fica  assegurada  a
devolução do valor pago pelo ingresso.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O cinema, o teatro e as demais casas de espetáculos artísticos, na

condição de atividade econômica de livre iniciativa, gozam de autonomia para decidir
sobre o funcionamento de suas acomodações. Entretanto, tendo em vista o inegável
interesse social  e  o  caráter  consumeirista  da  relação  entre  os  fornecedores e  os
tomadores  do  serviço,  há  a  imperativa  aplicação  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.  Embora  a  prestação  de  serviço  em  análise  se  torne  cada vez mais
popular e acessível a todas as classes sociais de nosso país, cumprindo o seu papel
cultural,  ainda  carece de regulamentação legal  específica  que propicie  o  máximo
aproveitamento de seus tomadores e fornecedores.
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Por  esse  motivo,  este  projeto  de  lei  visa  aumentar  ainda  mais  o  conforto  e  a
segurança do frequentador das salas de cinema e afins, legislando concorrentemente
com a União, na tentativa de minimizar problemas na prestação do serviço, com base
em casos reais trazidos a mim pela sociedade, através de meu gabinete.

Da  mesma  forma,  a  proposta  legislativa  pretende  beneficiar  o  empreendedor,
resguardando  os  seus  direitos  e  atraindo  cada  vez  mais  clientes  ao  seu
estabelecimento.  Assim,  é  importante  ressaltar  que  representantes  dos
empreendimentos  destinatários  deste  projeto  de  lei  estão  acompanhando  e
participando de sua criação, mediante realização de reuniões e audiências públicas,
além das que ainda se realizarão.

Pelo exposto,  conto com o apoio  dos nobres parlamentares para aprovação do
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 903/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.741/2013)

Dispõe  sobre  a  isenção  de  pagamento  das  tarifas  de  pedágio  pelos  usuários
residentes  ou  trabalhadores  dos  municípios  em  que  se  encontram  as  praças  de
cobrança de pedágio no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam isentos do pagamento das tarifas de pedágio os usuários residentes

ou trabalhadores dos municípios em que se encontram as praças de cobrança de
pedágio no Estado.

Art.  2º  –  Para  usufruir  da  isenção  da  tarifa  na  praça  de  cobrança  de  pedágio
localizada no município em que reside ou trabalha, o usuário deverá ter seu veículo
credenciado pelo poder concedente ou pelo concessionário responsável pela via.

Parágrafo único – As normas para o credenciamento a que se refere o caput deste
artigo e sua aplicação serão fixadas pelo órgão competente da administração pública
estadual.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  isentar  do  pagamento  das  tarifas  de

pedágio  os  usuários  residentes  ou  trabalhadores  dos  municípios  em  que  se
encontram as praças de cobrança de pedágio no Estado.

Entendemos ser absurda a imposição de tal cobrança a moradores de zona rural, a
trabalhadores de municípios em que se encontram as praças de cobrança de pedágio
e  a  trabalhadores  que  se  dirigem  para  esses  municípios  diariamente,  sendo
obrigados a passar várias vezes pela praça de pedágio, onerados sobremaneira com
essa  cobrança,  o  que  tornará  impossível  a  moradores  e  trabalhadores  continuar
desenvolvendo suas atividades diárias.

Sendo  assim,  consideramos  justa  a  isenção,  desde  que  devidamente
regulamentada  pelo  poder  público  estadual,  e  contamos  com o  apoio  de  nossos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 574/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 904/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.046/2011)

Dispõe  sobre  a  prorrogação  voluntária  de  licença-maternidade  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A  empresa  domiciliada  no  Estado  que  prorrogar  ou  conceder,

voluntariamente,  por  mais sessenta  dias,  a licença-maternidade prevista no inciso
XVIII, art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil, receberá incentivo
fiscal conforme estabelece esta lei.

Parágrafo  único  –  A prorrogação  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverá  ser
requerida até o final do primeiro mês após o parto e concedida imediatamente após a
fruição da licença-maternidade prevista nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º – Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a funcionária
terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de
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percepção do salário-maternidade pago pelo regime geral de previdência social.
Art.  3º  –  Ficam  vedados  à  funcionária,  durante  a  prorrogação  da  licença-

maternidade de que trata esta lei, o exercício de qualquer atividade remunerada, bem
como a manutenção da criança em creche ou organização similar.

Parágrafo único – A inobservância do que dispõe o caput deste artigo acarretará a
suspensão do direito à prorrogação da licença-maternidade.

Art.  4º – Para o fiel  cumprimento desta lei,  fica o Poder  Executivo autorizado a
conceder benefícios fiscais a pessoa jurídica que aderir voluntariamente ao disposto
no art. 1º, durante a vigência da prorrogação da licença-maternidade.

Parágrafo único – A concessão de que trata o  caput deste artigo está sujeita  à
apreciação da Assembleia Legislativa.

Art. 5º – O Poder Executivo fica autorizado a instituir o Selo Empresa Cidadã, a ser
conferido à pessoa jurídica que aderir ao que dispõe o art. 1º desta lei.

§  1º  –  Do  referido  selo  constarão,  independentemente  de  quaisquer  outras
informações, a identificação da pessoa jurídica, bem como o número desta lei.

§ 2º – A concessão do Selo Empresa Cidadã assegurará ao agraciado o direito de
utilizá-lo na divulgação de seus produtos e serviços.

Art. 6º – O Poder Executivo poderá estabelecer outros critérios para a concessão
do que dispõe esta lei, bem como editará normas complementares à sua aplicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Gil Pereira
Justificação: A ampliação da licença-maternidade por mais 60 dias tem benefícios

evidentes, respaldados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP). Esse período é fundamental para fortalecer os laços
afetivos entre mãe e filho, além de estimular o desenvolvimento intelectual da criança
e a prevenção de doenças. O aleitamento materno durante seis meses também traz
benefícios  incontestáveis  para  a  saúde  do  bebê,  que  pode  crescer  mais  forte  e
saudável.

A criação do Selo Empresa Cidadã vem na esteira do Projeto de Lei nº 284/2005,
da senadora Patrícia Saboya Gomes (PSB-CE), que estende o benefício para 180
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dias. A proposta em tramitação no Congresso institui ainda um programa de incentivo
fiscal às empresas que oferecerem seis meses de licença para as funcionárias que
vão dar à luz. No entanto, embora a legislação brasileira assegure direitos básicos à
gestante, mães de classes sociais pouco privilegiadas são as que menos têm acesso
a  esses  direitos.  A disponibilidade  de  alimentos  adequados  ao  filho  torna-se  um
problema,  tanto  por  dificuldades  econômicas  como  por  condições  precárias  de
higiene e desconhecimento da melhor forma de preparo, utilização e estocagem dos
alimentos.

É  preciso  estimular  a  campanha  pela  ampliação  da  licença-maternidade,
oferecendo benefícios às empresas que voluntariamente aderirem à iniciativa. Daí a
necessidade  de  garantir  linhas  de  crédito  em  condições  favoráveis  às  pessoas
jurídicas  que oferecerem  descanso remunerado de 180 dias  para  as  funcionárias
gestantes.  A  campanha  vai  conscientizar  as  empresas  sobre  a  necessidade  da
aproximação  entre  mãe  e  filho,  criando  uma  cultura  de  responsabilidade  social.
Simultaneamente, poderá diminuir  os gastos públicos futuros com o tratamento da
população que sofre de doenças cardíacas, diabetes, desnutrição, obesidade, entre
outras doenças.

Segundo  dados  da  Convenção  da  Proteção  da  Maternidade,  da  Organização
Internacional  do  Trabalho  (OIT),  vários  países  já  concedem  licença-maternidade
superior  a  quatro  meses,  podendo,  em  alguns  casos,  chegar  a  até  um  ano.  Na
Noruega, na Dinamarca, na Venezuela e em Cuba, a licença é de 18 semanas. Já no
Canadá, é de 17 a 18 semanas; na França, de 16 a 26 semanas; na Polônia, de 16 a
18  semanas;  e  na  Itália,  a  licença  é  de  cinco  meses.  Portanto,  esse  período  é
variável. A Suécia é um caso à parte, pois, a partir de 1974, tornou-se o primeiro país
do mundo a transformar a licença-maternidade em um benefício remunerado para
ambos os pais, com o objetivo de estimular os homens a assumirem um papel mais
ativo  na  criação  dos  filhos  e  propiciar  uma  divisão  mais  igualitária  das  tarefas
domésticas.

Diante  do  exposto,  conto  com o  apoio dos nobres pares para  aprovação deste
projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho 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 905/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 679/2011)

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular o apoio
a projetos de assistência social no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal para as pessoas jurídicas

que apoiem financeiramente a realização de projeto de assistência social no Estado.
Parágrafo único – Entende-se por projeto de assistência social aquele empreendido

por  organização  não  governamental  regularmente  inscrita  no  órgão  estadual
competente que tenha por objetivo:

I – a proteção da família, de gestantes, de crianças, adolescentes e idosos;
II – a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança alimentar e

nutricional sustentável;
III – a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração ao mercado de

trabalho e da capacitação profissional;
IV – a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência.
Art. 2º – Para os efeitos desta lei, considera-se:
I  –  incentivador  o  contribuinte  tributário  ou  a  pessoa  jurídica  que  apóie

financeiramente projeto de assistência social;
II – empreendedor o promotor de projeto de assistência social.
Art.  3º  –  Para  habilitar-se  ao  recebimento  de  recursos  na  forma  desta  lei,  o

empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:
I – estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois anos;
II – ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;
III – ter devidamente prestado contas, no órgão apropriado, do último recurso que

tenha eventualmente recebido do poder público estadual;
IV – não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou bonificações, nem

conceder  remuneração,  vantagens  ou  benefícios  a  seus  dirigentes,  conselheiros,
associados, instituidores ou mantenedores;

V – ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição congênere, no caso de
sua dissolução.
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Art.  4º  – O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – que apoiar financeiramente projeto de
assistência social poderá deduzir do valor do imposto devido mensalmente até 50%
(cinquenta por cento) do montante dos recursos aplicados no projeto, na forma e nos
limites estabelecidos por esta lei.

§ 1º – A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder 3% (três por
cento)  do valor  do ICMS devido no período,  até atingir  o  valor  total  dos recursos
dedutíveis.

§ 2º – A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta dias após o
efetivo repasse dos recursos ao empreendedor.

Art. 5º – A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para efeito do
art. 3º não poderá exceder, relativamente ao montante da receita líquida anual do
imposto, os seguintes percentuais:

I – 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2007;
II – 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 2008;
III – 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de 2009;
IV – 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2010 e seguintes.
Parágrafo único – Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto de assistência

social aprovado deverá aguardar o exercício fiscal seguinte para receber o incentivo.
Art.  6º  – O contribuinte  com débito tributário  inscrito  em dívida ativa  até  31 de

dezembro de 2005 poderá quitá-lo com desconto de 95% (noventa e cinco por cento)
sobre a multa e os juros de mora incidentes sobre o débito principal, desde que apóie
financeiramente  projeto de  assistência social  e  atenda os requisitos estabelecidos
nesta lei.

§  1º  –  Para  obter  o  benefício  previsto  no  caput deste  artigo,  o  contribuinte
incentivador  apresentará  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda
acompanhado de documento que comprove a aprovação de projeto de assistência
social  pelo  órgão  estadual  competente  e,  no  prazo  de  cinco  dias  úteis  do  seu
deferimento,  deverá  efetuar  o  recolhimento  do  valor  obtido  após  o  desconto,  nas
seguintes condições:
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I  –  80%  (oitenta  por  cento)  serão  recolhidos  por  meio  de  Documento  de
Arrecadação  Estadual  –  DAE  –,  observada  a  legislação  sobre  o  pagamento  de
tributos estaduais;

II  –  20%  (vinte  por  cento)  serão  repassados  diretamente  pelo  contribuinte
incentivador ao empreendedor ou ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –,
cuja movimentação ficará a cargo do órgão estadual competente,  na forma e nas
condições estabelecidas na lei que instituiu o fundo e em regulamento.

§ 2º – A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º deste artigo importa
na confissão do débito tributário.

§ 3º  – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito  em dívida ativa
decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito
passivo.

§ 4º – Não serão devidos honorários advocatícios no caso de quitação do débito
nas condições especificadas no caput deste artigo.

Art.  7º – O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 5º,  bem como o dos
recursos repassados na forma do inciso II do § 1º do art. 7º, será de, no máximo, 90%
(noventa por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o
qual deverá financiar com recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de
contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art. 8º – É vedado o pagamento de salários ou de remuneração a entidades de
assistência social com recursos provenientes da aplicação desta lei.

Art.  9º  – Para receber  apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação
desta lei, o projeto de assistência social deverá ser previamente aprovado pelo órgão
estadual competente, nos termos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996.

§ 1º  – Apresentado ao órgão estadual  competente,  o projeto será apreciado na
forma e nos prazos estabelecidos em regulamento, para que, se aprovado, a despesa
fixada seja prevista na Lei Orçamentária do ano fiscal subsequente.

§ 2º – O órgão responsável pela análise dos projetos estabelecerá o limite máximo
de  recursos  a  ser  concedido  a  cada  projeto,  ouvida  a  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda.

§ 3º – A Secretaria de Estado de Fazenda será informada sobre a aprovação de
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projeto  para  as  providências  cabíveis  e  a  inclusão  dos  valores  do  incentivo  na
margem de renúncia fiscal a ser estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO – para o ano fiscal subsequente.

Art. 10 – Os recursos depositados na forma estabelecida no § 1º do art. 6º terão
20% (vinte por cento) do total aplicados, obrigatoriamente, em projetos de assistência
social no Estado.

Art. 11 – É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou entidade
da administração pública direta e indireta de qualquer esfera federativa.

Art. 12 – É vedada a concessão do incentivo fiscal nos termos desta lei a projetos
em  que  seja  beneficiário  o  próprio  contribuinte  incentivador  ou  qualquer  de  seus
sócios.

Parágrafo  único  –  A  vedação  prevista  no  caput deste  artigo  estende-se  aos
ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e aos cônjuges e companheiros
dos sócios.

Art. 13 – Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá constar,
obrigatoriamente, a menção do apoio institucional do governo do Estado.

Art. 14 – O incentivador ou o contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios
desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I – multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido efetivamente
aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II – pagamento do débito tributário de que trata o  caput do art. 6º, acrescido dos
encargos previstos em lei.

Art.  15  –  As  entidades  de  classe  representativas  dos  diversos  segmentos  da
assistência social terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos
projetos financiados nos termos desta lei.

Art. 16 – É vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente de assistência
social.

Art. 17 – O empreendedor deverá, no prazo de sessenta dias após a execução do
projeto, apresentar ao órgão estadual competente, nos termos do inciso X do art. 13
da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, a prestação de contas detalhadas, contendo
os recursos recebidos e os valores despendidos, de acordo com as normas vigentes
que disciplinam a matéria.
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§ 1º – O órgão estadual competente deverá elaborar parecer sobre a prestação de
contas do empreendedor em, no máximo, quarenta e cinco dias.

§  2º  –  A prestação  de  contas  apresentada  pelo  empreendedor  ficará  sujeita  à
apreciação da Auditoria-Geral do Estado.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A proposição em epígrafe  dispõe sobre  a  concessão de incentivos

fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos de assistência social no
Estado,  desde  que  o  contribuinte  apoie  financeiramente  projetos  aprovados  pelo
Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas.

Esta  proposição  tem  como  origem  o  Projeto  de  Lei  nº  2.236/2005,  por  mim
apresentado na legislatura passada e que recebeu parecer pela aprovação em todas
as comissões em que foi analisado em primeiro turno. No entanto, não logramos sua
inclusão na ordem do dia para apreciação pelo Plenário.

No  momento  em  que  se  busca  cada vez  mais  o  envolvimento  do  conjunto  da
sociedade na criação de uma rede de proteção e promoção social, esta proposta de
incentivo à integração do setor privado no financiamento desse tipo de atividade se
reveste  da  maior  importância,  não  apenas  pela  possibilidade  de  ampliação  dos
recursos a serem aplicados, mas também pela possibilidade de promoção de maior
descentralização e diversificação da ação, permitindo melhor adaptação à realidade e
às necessidades de cada local. Esse é um aspecto importante a se levar em conta,
em  se  tratando  de  Minas  Gerais,  estado  caracterizado  por  profundas  diferenças
regionais.

Considerando a importância de retomar esta discussão já incorporando o avanço
obtido  anteriormente,  reapresento  esta  proposta  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça no parecer para o 1º turno do
Projeto de Lei nº 2.236/2005.

– 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 906/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.283/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da informatização de todas as receitas médicas e
odontológicas expedidas no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É obrigatória a digitação em computador de todas as receitas e relatórios

médicos e odontológicos expedidos pelas unidades de saúde do Estado.
§ 1º – Entende-se por unidades de saúde todos os hospitais públicos e particulares,

clínicas, consultórios médicos e ambulatórios da rede pública ou privada, postos de
saúde e qualquer outro tipo de unidade de atendimento médico instalados no Estado.

§ 2º – A única parte da receita que poderá ser manuscrita será a assinatura do
médico, com o seu respectivo carimbo, em que conste o número de inscrição nos
Conselhos Regionais de Medicina ou de Odontologia.

Art. 2º – É obrigatório fazer constar nas receitas informações de suma importância,
tais como o nome da substância, a posologia, o princípio ativo, a dosagem e a forma
de apresentação do medicamento (líquido, comprimido, supositório, etc.).

Art. 3º – O Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgão competente para
proceder à fiscalização desta lei.

Art.  4º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Médico com letra difícil de entender é algo que a maioria das pessoas

já  conhecem.  Atribuições  em  excesso,  pressa,  grande  número  de  pacientes  para
atender,  costume,  hábito  podem  até  ser  justificativas  para  a  má  caligrafia,  mas,
quando se trata de saúde, não pode haver dúvidas, incertezas nem equívocos. Ingerir
um medicamento errado devido à não compreensão do que estava escrito na receita
pode gerar sérios riscos.

Tentar entender letra de médico e de dentista é tarefa análoga a aprender um novo
idioma – daqueles bem difíceis. Esse é um consenso entre pacientes e profissionais
do ramo farmacêutico. No Código de Ética Médica e em leis federais,  estaduais e
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municipais, há uma série de recomendações – e punições – relativas à legibilidade da
caligrafia dos médicos. Mas um receituário ou prontuário escritos de forma legível
ainda são raridade nos balcões de farmácias, drogarias e hospitais.

É tão sério e delicado o assunto que, por exemplo, se um médico recomendar ao
seu paciente diabético o remédio Daconil e a letra dele não for legível, será muito fácil
esse medicamento ser confundido com o Dactil, cujo uso é indicado para casos de
gravidez de risco. Somente se consegue dirimir a dúvida perguntando ao paciente o
que ele está sentindo.

O Código de Ética Médica, em seu art. 39, trata do assunto:
“É vedado ao médico:
Art. 39 – Receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como assinar em

branco folhas  de  receituários,  laudos,  atestados  ou  quaisquer  outros  documentos
médicos”.

Infelizmente, escrever de forma ilegível é um mau hábito geral dos médicos e dos
dentistas, constituindo um dos problemas da área da saúde no Brasil,  pois o uso
incorreto de remédios é a maior causa de internações por intoxicação. Nos hospitais,
os  prontuários  ilegíveis  também  acabam  por  dificultar  o  trabalho  das  equipes  de
enfermagem e de farmácia.

Além de propiciarem maior segurança ao cidadão, os sistemas computadorizados
tornam mais fácil a vida dos farmacêuticos e dos enfermeiros, que frequentemente
precisam  ligar  para  o  médico  ou  conversar  com  o  paciente  para  descobrir  qual
remédio foi pedido.

– 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 907/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 76/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento da Declaração de Pertences aos
hóspedes pela rede hoteleira do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  a  rede  hoteleira  do  Estado  obrigada  a  oferecer  ao  hóspede  a

Declaração de Pertences, contida no Anexo I desta lei.
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§ 1º – Será fornecida ao hóspede uma via da Declaração de Pertences, após seu
devido preenchimento.

§ 2º – A declaração a que se refere o caput deste artigo ficará arquivada em meio
eletrônico durante o período de seis meses.

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).

Parágrafo  único  –  A  reincidência  obriga  o  infrator  ao  pagamento  de  multa
equivalente ao dobro do valor previsto no art. 2º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

Declaração de Pertences
I – Dados do hotel
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
II – Dados do responsável pelo hotel:
Nome:
Carteira de identidade:
Endereço:
Telefone:
III – Dados do hóspede:
Nome:
Endereço:
Carteira de identidade:
Telefone:
Hospedagem: Entrada – Saída –
IV – Relação dos Pertences
1 –
2 –
3 –
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4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
Data:
Assinaturas: Hotel –
Hóspede –
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A imprensa tem noticiado alguns casos de desaparecimento de objetos

de hóspedes deixados nas dependências privativas de hotéis.  À luz do Código de
Defesa do Consumidor,  a responsabilidade pela segurança do hóspede e de seus
pertences  nas  dependências  de  hotéis  é  de  inteira  responsabilidade  dessas
empresas.

A Declaração de Pertences não é oferecida usualmente, embora corresponda à
conduta correta por parte da rede hoteleira.

Buscando facilitar essa relação de consumo, conferindo-lhe mais transparência e
objetividade,  apresentamos este projeto,  que obriga  a  rede hoteleira  do  Estado a
oferecer  ao  hóspede  a  Declaração  de  Pertences  em  documento  oficialmente
estabelecido,  com  entrega  de  uma  via  ao  hóspede,  para  seu  maior  conforto  e
segurança. Além disso, a proposição determina a aplicação de sanção à empresa que
infringir as determinações legais.

Por considerarmos esta proposição de extrema importância, contamos com o apoio
de nossos nobres pares para 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.
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PROJETO DE LEI Nº 908/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 351/2011)

Institui a Semana da Promoção da Higiene no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  da  Promoção  da  Higiene,  a  ser  realizada

anualmente na primeira semana do mês de dezembro.
Parágrafo único – Na semana a que se refere o caput deste artigo, o poder público

promoverá  atividades  educativas  que  visem  à  conscientização  e  orientação  da
população para a importância da higiene.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A higiene  é  um  importante  fator  de  combate  à  disseminação  de

diversas doenças. Uma consequência benéfica da nova gripe que está preocupando
o mundo é o fato de ter despertado nas pessoas a consciência da importância da
higiene, principalmente do ato de lavar as mãos.

O simples acesso à água e ao saneamento básico não conduz, por si só, à melhoria
dos índices de saúde. É necessário promover uma mudança de comportamento da
população por meio da motivação, da informação e da educação. Inúmeras são as
maneiras  de  atingir  tal  objetivo,  e  uma  ideia  interessante  para  atingi-lo  seria  a
instituição  de  uma  Semana  da  Promoção  da  Higiene,  na  qual  profissionais  de
diversas áreas da saúde estariam à disposição da população para alertá-los sobre a
importância de uma higiene bem feita para o combate à disseminação de doenças.

Especialistas  afirmam  que  “a  educação  para  a  lavagem  das  mãos  em  escala
mundial permitiria uma redução dos níveis de doenças entre 30 e 40%”. Dessa forma,
a  Semana  da  Promoção  da  Higiene  se  apresenta  como um  meio  extremamente
eficaz e econômico para que consigamos diminuir a incidência de doenças em todo o
Estado.

É tempo de nos preocuparmos com uma ação permanente de higiene. Lavar as
mãos é contribuir para a saúde, e ensinar hábitos saudáveis à população com certeza
é uma forma inteligente de salvar vidas.
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Por esse motivo,  peço a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei, que representa uma contribuição do Estado para a melhoria dos índices
de qualidade de vida da população.

– 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 909/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 304/2011)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004, que dispõe sobre
consignação  em  folha  de  pagamento  de  servidores  públicos  ativos  e  inativos  e
pensionistas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004, o

seguinte § 3º:
“Art. 1º– (…)
§ 3º– Para efeito no disposto nesta lei, consideram-se compulsórios os descontos

em  folha  de  pagamentos  autorizados  por  servidores  públicos  ativo  e  inativo  e
pensionista a favor de sindicatos e entidades representativas do consignado.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O texto atualmente vigente da Lei nº 15.025, de 2004, prevê, em seu

art.  4º,  incisos  IV e  VII,  que as entidades  de classe e  os  sindicatos  possam ser
consignatários; deixa, porém, de classificar, na lei, a natureza do desconto em folha a
favor  dessas  entidades,  o  que  levou  o  Poder  Executivo  a  considerar  tais
consignações como facultativas no decreto regulamentador (Decreto nº 44.621, de
25/9/2007, art. 1º, § 2º, inciso I).

Ocorre que as chamadas consignações facultativas foram acrescidas, por decreto
ou legislação similar de cada Poder, de uma série enorme de tipos de descontos em
folha,  que são,  em somatório,  limitados em percentual  sobre  o saldo consignável
disponível na folha do servidor. Assim, é comum um sindicato ou uma associação não
poderem filiar  um  servidor  devido  a  estar  a  disponibilidade em seu contracheque



827
____________________________________________________________________________

bloqueada  para  atendimento  a  outras  consignações  (entre  elas,  na  maioria  das
vezes, prestações para amortização de empréstimos). E, com maior gravidade, tem
ocorrido  sistemática  campanha  de  desfiliação  de  associados  de  sindicatos  e
associações,  promovida por  bancos e financeiras, com o intuito  de gerar  margem
disponível para a consignação de prestações de empréstimos.

Ocorre que, antes da regência dessa matéria por lei, o desconto em folha para o
sindicatos,  por  exemplo,  já  era  classificado  entre  as  consignações  compulsórias,
conforme se vê nos decretos que anteriormente regulamentavam a matéria, mesmo
no projeto que originou a Lei nº 15.025. Parece-nos que a reclassificação do desconto
de  “compulsório”  para  “facultativo”  tenha  decorrido  da  interpretação  de  que
“compulsório”  tornaria o desconto obrigatório  para todos os sevidores, quando, na
verdade o termo “compulsório”, na Lei nº 15.025, estabelece a obrigatoriedade de o
poder  público  efetuar  a  consignação  em  folha,  naturalmente  mediante  prévia
autorização  do  servidor,  conforme,  aliás,  por  cautela,  já  se  reforça  no  dispositivo
proposto por este projeto.

Idêntica normatividade decorre do art. 34, § 2º, da Constituição Estadual, acrescido
pela Emenda à Constituição nº 37, de 29/12/1998, in verbis:

“Art. 34 – (…)
§ 2º  – O Estado procederá ao desconto,  em folha ou ordem de pagamento, de

consignações autorizadas pelos servidores públicos civis das administrações direta e
indireta em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às
entidades  até  o  quinto  dia  do  mês  subsequente  ao  mês  de  competência  do
pagamento dos servidores, observada a data do efetivo desconto”. (Acrescido pela
Emenda à Constituição 37, de 29/12/98).

Assim, ao Estado foi imposta a obrigação de fazer tal desconto em folha, à vista do
categórico imperativo constitucional: “O Estado procederá ao desconto (...)”. Daí, o
caráter  de  compulsoriedade  que  protege  a  arrecadação  das  entidades
representativas  das  eventuais  idiossincrasias  do  poder  público  e  também  das
investidas do poder econômico, ávido por amealhar lucros sobre empréstimos para
desconto em folha.

Em apoio a nossa argumentação, trazemos o tratamento que a legislação federal
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dá à matéria. Assim, observa-se que a Lei Federal nº 8.112, de 11/12/1990, em seu
art. 240, “c”, estabelece como direito do servidor a participação em seu sindicato e,
inclusive, o desconto em folha da sua mensalidade e contribuição. Já os decretos
federais que trataram de consignação em folha consideram os descontos a favor dos
sindicatos  e  das  associações  representativas  dos  servidores  como  compulsórios.
Assim  o  estabeleceu  o  Decreto  Federal  nº  4.961,  de  20/1/2004,  editado,
coincidentemente, um dia apenas após a Lei nº 15.025, e o recente, esclarecendo o
entendimento, ao dispor:

“Art. 3º – São consignações compulsórias:
VII – contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindical ao qual o

servidor seja filiado ou associado, na forma do art. 8º, inciso IV, da Constituição, e do
art. 240, alínea “c”, da Lei nº 8.112, de 1990.”.

Há  que  se  observar  que  o  projeto  de  lei  que  ora  apresentamos  acompanha  o
espírito da legislação federal, adaptando o dispositivo, no entanto, à boa prática do
associativismo mineiro, que, além de pressupor a filiação do servidor, também exige
sua autorização prévia para consignar qualquer tipo de desconto a favor de sindicato
ou entidade de classe. A autorização pessoal do servidor é insubstituível.

Além  desses  aspectos  de  direito  examinados,  outros  de  natureza  social,  de
representatividade,  de  paticipação  dos  associados  e  de  prestação  de  benefícios,
também devem ser considerados.

Assim, às entidades representativos de servidores públicos têm cabido a luta por
seus  interesses  classistas,  a  defesa  dos  direitos  das  categorias  de  funcionários
públicos, as campanhas salariais, a busca da melhoria da legislação administrativa, a
representação  em  juízo  em  defesa  de  interesses  individuais  ou  coletivos  dos
servidores, entre outras iniciativas.

Tem,  ainda,  constituído  área  de  atuação  dessas  entidades  a  prestação  de
benefícios  sociais  e  de  apoio  ao  servidor  público  e  à  sua  família,  tais  como
assistência  médica  e  odontológica  em  suplementação  às  carências  do  sistema
público,  assistência  jurídica  gratuita  aos  associados  e  a  seus  dependentes,  o
fornecimento  de  medicamentos  através  de  farmácias  próprias  ou  conveniadas,
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seguros em grupo em geral, assistência social em caso de falecimento, assistência
financeira nas emergências familiares, etc.

Por  outro  lado,  sabemos  que  a  existência  e  a  manutenção  das  entidades
representativas  dos  servidores  públícos  dependem  da  participação  financeira  dos
associados, para custear suas atividades. Trata-se de mensalidades e contribuições
de valores módicos só descontadas em folha após autorização expressa do servidor
filiado.

Não  é  correto,  portanto,  que  tais  valores  de  natureza  sindical,  associativista  e
representativa  de  classe  sejam  classificados  e  calculados  junto  aos  descontos
facultativos, sujeitos a serem preteridos, suspensos, não efetuados ou mesmo não
incluídos,  devido  a  prestações  de  financiamentos,  empréstimos  consignados,
previdência privada e toda sorte de outros valores comerciais que têm sido lançados,
ultimamente, no salário do funcionalismo. Observe-se que os descontos relativos a
prestações  de  amortização  de  empréstimos  têm  sido  considerados  isentos  de
cancelamento por parte de servidor. Destaque-se novamente, por importante, que a
presença  dos  descontos  para  entidades  representativas  no  rol  das  consignações
facultativas tem estimulado o cancelamento das filiações às entidades, com o intuito
de gerar margem para a realização de empréstimos.

A existência de entidades representativas não pode jamais ficar na depedência de
recursos que sobrem do salário após descontos de natureza comercial.

Diante do exposto conto o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 910/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 344/2011)

Altera a Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a
desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino
do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O  caput do art. 1º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º – O Estado desenvolverá ações de acompanhamento social nas escolas da
rede pública estadual de ensino.”.

Art. 2º – O art. 2º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro 2007, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso V:

“Art. 2º – (...)
V  –  identificação  e  devido  encaminhamento  de  alunos  que  necessitem  de

atendimento psicológico especializado.”.
Art.  3º – A ementa da Lei  nº  16.683,  de 2007, passa a vigorar  com a seguinte

redação:
“Dispõe sobre o desenvolvimento de ações de acompanhamento social nas escolas

da rede pública de ensino do Estado.”.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Observou-se, com base em estudos especializados, que estudantes

do ensino  básico  provinham, em quase sua totalidade,  de  famílias  de  segmentos
sociais  menos  favorecidos  e  que  viviam  em  condições  materiais  precárias:  pais
separados,  desempregados,  alcoólatras,  envolvidos  em  violência  doméstica,
problemas de drogas, etc.

Considerando que a  primeira  etapa da educação básica tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança, principalmente no aspecto psicológico, torna-se
fundamental  que  o  Estado  garanta  o  atendimento  educacional  psicológico
especializado,  gratuito  e  obrigatório,  para  tentar  recuperar  alunos  considerados
problemáticos pela sociedade.

Nesse sentido, a oferta por parte do Estado de atendimento educacional psicológico
especializado,  gratuito  e  obrigatório,  para  crianças  e  adolescentes  de  menor
rendimento escolar ajudará a combater também um grave problema que enfrenta o
sistema  de  educação:  a  repetência  escolar  de  alunos  do  ensino  básico  e  o
consequente abandono dos estudos.

A Lei  de  Diretrizes  e Bases  da Educação Nacional  garantiu  aos  estudantes da
educação infantil  e do ensino fundamental  transporte,  alimentação e assistência à
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saúde;  entretanto,  não  há  um  só  dispositivo  sobre  tratamento  especializado  às
crianças e aos adolescentes de menor rendimento.

Esta  proposição  tem  o  objetivo  de  garantir  às  crianças  e  aos  adolescentes  do
ensino  básico  com  menor  rendimento  escolar,  considerados  estudantes
problemáticos pela comunidade pedagógica, tratamento psicológico que os ajudem a
superar seus obstáculos e desenvolver suas potencialidades educacionais.

Isso posto, conto com apoio dos meus nobres pares à 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.
REQUERIMENTOS

Nº  377/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Copasa-MG pedido  de  providências  para  a  adoção  das  medidas
necessárias ao tratamento da água que abastece o Município de Alfredo Vasconcelos,
notadamente quanto à instalação de filtros  capazes de minimizar  o percentual  de
ferro  e  manganês  nos  poços  artesianos  e  no  lençol  freático.  (–  À  Comissão  de
Saúde.)

Nº  378/2015,  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 e na 17ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, pela
atuação na ocorrência, em 24/3/2015, em Bueno Brandão, que resultou na apreensão
de armas de fogo, munição, coletes a prova de balas, granada, bananas de dinamite
e quantia em dinheiro e na prisão de sete pessoas; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  379/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª
Companhia Rotam, pela atuação na ocorrência, em 25/3/2015, em Belo Horizonte,
que  resultou  na  prisão do Sr.  Patrick  Robert,  estrangeiro  que portava passaporte
vencido,  conduzia  sem  habilitação  e  ofereceu  suborno  para  ser  liberado.  (–
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  380/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
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congratulações com o jornalista e escritor Zuenir Ventura por assumir a cadeira 32 da
Academia Brasileira de Letras. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 381/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao secretário de Defesa Social pedido de informações sobre o cumprimento da Lei
Orgânica da Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais, aprovada em 2013; sobre a
convocação  para  a  segunda  fase  do  concurso  dessa  instituição;  e  sobre  o
cronograma de convocações e a prorrogação do edital. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  382/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o Museu do Tropeiro de Ipoema, no Município de Itabira, pelos
12 anos de sua fundação. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 383/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas pedido de informações sobre
a situação do Rio Capivari, sobre o prazo de concessão de outorga às empresas de
eucalipto e café presentes na região e sobre o volume de vazão autorizado para
captação de água por essas empresas.

Nº 384/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao presidente da Copanor pedido de informações sobre a situação do Rio Capivari,
sobre o prazo de concessão de outorga às empresas de eucalipto e café presentes
na região e sobre o volume de vazão autorizado para captação de água por essas
empresas.

Nº  385/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  comandante-geral  e  ao  corregedor-geral  da  PMMG  pedido  de
informações sobre as medidas adotadas por essa corporação ao final das apurações
de crimes militares e infração disciplinar supostamente praticados pelo 2º Ten. PM
Paulo César Pereira Chagas e sobre os resultados da adoção dessas medidas e
cópias dos Requerimentos de Comissão nºs 761 e 762/2015. (– Distribuídos à Mesa
da Assembleia.)

Nº  386/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa Social,  à  Defensoria Pública  do  Estado,  à
Copasa-MG, à coordenação do Projeto Novos Rumos, do Tribunal de Justiça, e ao
Ministério Público pedido de providências para a adoção urgente de medidas em face
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das violações de direitos humanos no Ceresp de Betim, com a resolução do problema
da falta de água, a realização de mutirão carcerário e a humanização do presídio em
benefício  dos presos, dos visitantes  e dos profissionais  que atuam na unidade,  e
cópia do relatório de visita dessa comissão ao referido estabelecimento prisional, em
13/3/2015.

Nº 387/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para dar prioridade e celeridade
ao  processo  de  investigação  a  respeito  do  atentado,  ocorrido  na  madrugada  de
9/3/2015, contra o Sr. Rafael Gustavo Paiva Teixeira, que teve seu veículo danificado
em razão do uso de adesivos da campanha da presidente Dilma Rousseff.

Nº  388/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a
instauração  de  inquérito  policial  militar  contra  o  2º  Ten.  PM Paulo  César  Pereira
Chagas  pela  suposta  prática  de  crimes  militares  e  as  notas  taquigráficas  da  3ª
Reunião Ordinária dessa comissão.

Nº 389/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a instauração de processo
administrativo militar contra o 2º Ten. PM Paulo César Pereira Chagas pela suposta
prática de infração disciplinar.

Nº 390/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, ao Conselho Federal de Medicina e ao
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais pedido de providências quanto às
denúncias de erros médicos supostamente cometidos pelo Sr. Denilson Ferreira dos
Santos  e  pelo  Sr.  João  Bosco,  diretor  do  Hospital  São  Miguel,  no  Município  de
Jequitinhonha.

Nº  391/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial da
Comarca de Patrocínio pedido de providências para a apuração das denúncias contra
o 2º Ten. PM Paulo César Pereira Chagas, lotado no 46º Batalhão de Polícia Militar,
apresentadas na 3ª Reunião Ordinária dessa comissão, especialmente as de prática
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de improbidade administrativa e assédio sexual contra policiais militares femininas a
ele subordinadas, e as notas taquigráficas da referida reunião.

Nº  392/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Controle
Externo das  Atividades  Policiais  e  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  da Mulher
pedido de providências para a apuração das denúncias contra o 2º Ten. PM Paulo
César Pereira Chagas, lotado no 46º Batalhão de Polícia Militar, apresentadas na 3ª
Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  especialmente  as  de  prática  de  improbidade
administrativa  e  assédio  sexual  contra  policiais  militares  femininas  a  ele
subordinadas, e as notas taquigráficas da referida reunião.

Nº 393/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pedido de providências para que realize
concurso  público  para  preencher  os  quadros  de  pessoal  do  Centro  de
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear – CDTN –, para que os recursos auferidos
pelo CDTN com a prestação de serviços à iniciativa privada sejam destinados ao
próprio centro e para que esses recursos sejam por ele gerenciados.

Nº 394/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
Comando do 33º Batalhão de Polícia Militar  pedido de providências para que seja
permanente  o policiamento  nas imediações da Escola Estadual  Senador  Teotônio
Vilela, no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, por se tratar de área de alto risco de
violência.

Nº  395/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 18ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/3/2015,  em
Campos Gerais,  que resultou  na  apreensão de  armas de fogo e  munições.  (–  À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº  396/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 25/3/2015, em Ribeirão das Neves,
que resultou na apreensão de 15kg de maconha e na prisão de duas pessoas. (– À
Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  397/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o Sgt. BM Rafael Fernando Rodrigues, lotado no 2º Batalhão de
Bombeiros  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/3/2015,  em  que,  em
atendimento a uma chamada para a central de operações relativa a uma mulher que
entrava em trabalho de parto, instruiu, por telefone, o pai a realizar o parto do próprio
filho. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 398/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do DER-MG pedido de informações sobre a previsão para o início das
obras de melhoramento e pavimentação do trecho da MG-129 entre São Gonçalo do
Rio Abaixo e Santa Bárbara, já adjudicado à Construtora Vale Verde Ltda., ou sobre o
andamento das obras, caso já tenham sido iniciadas. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 399/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
Dnit pedido de providências para a instalação de passarela suspensa para pedestres
sobre a  BR-251,  nas proximidades do câmpus do Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas em Salinas.

Nº 400/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para dar celeridade à liberação da ordem de serviço
para execução dos trabalhos de melhoramento e pavimentação do trecho da MG-129
entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara, já adjudicado à Construtora Vale
Verde Ltda.

Nº  401/2015,  do  deputado Léo Portela,  em que solicita  seja  formulado voto  de
congratulações  com  o  Sr.  Rafael  Miranda  por  sua  posse  como subsecretário  de
Políticas sobre Drogas. (– À Comissão de Administração Pública.)

REQUERIMENTO ORDINÁRIO
Nº  849/2015,  do  deputado  Fabiano  Tolentino  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear a Maçonaria.
Comunicações

–  São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Carlos Henrique.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Celinho do Sinttrocel.
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O deputado Celinho do Sinttrocel* – Caros deputados e caras deputadas,  caros
servidores da Assembleia Legislativa, telespectadores, trabalhadores e trabalhadoras.
Antes  de  tocar  nos  assuntos  que  me  trouxeram  aqui,  quero  parabenizar  os
profissionais  do  jornalismo  pelo  seu  dia,  nas  pessoas  dos  profissionais  aqui
presentes; e, na pessoa do companheiro José Maria Rabelo, quero saudar todos os
jornalistas mineiros, em especial aqueles que dedicam suas vidas à arte e ao ofício
de bem informar o nosso povo mineiro.

Creio que para o enfrentamento da crise nacional são necessários investimentos
públicos e privados. Por isso, ressalto a afirmação da presidente Dilma Rousseff de
que não permitirá contingenciamento de verbas orçamentárias de programas sociais.
A  recuperação  econômica  e  social  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil  passa  por
investimentos  regionalizados,  como  no  Vale  do  Aço.  A título  de  exemplo  cito  a
duplicação da BR-381-Norte e a sua importância para o desenvolvimento da região
do Vale do Aço. A presença de empresas denunciadas na chamada Operação Lava
Jato nas obras da BR-381 Norte não pode significar a redução de ritmo ou a paralisia
de qualquer obra da sua duplicação.

O Dnit já mediu e pagou pelas obras realizadas até o momento, porém o consórcio
responsável  se  recusa  a  pagar  os  valores  devidos  às  empresas  terceirizadas
sublocadas nos Lotes 1 e 2. Portanto, a paralisação das obras dos Lotes 1 e 2 é de
responsabilidade exclusiva do Consórcio Isolux Engevix. As empresas que realizaram
os  serviços  e  não  receberam  o  que  lhes  é  de  direito  –  aproximadamente
R$14.000.000,00 – merecem o nosso apoio, bem como os seus trabalhadores que
foram demitidos ou vivem o medo da demissão. A continuidade da duplicação tem ser
colocada acima de qualquer outro interesse.

Lembro também que a ponte sobre o Rio Piracicaba,  que liga os Municípios de
Coronel Fabriciano e Timóteo, que se encontra com tráfego parcialmente interrompido
há mais  de dois anos,  terá a licitação de obras realizada ainda no mês de abril,
conforme prometeu o diretor-geral  do Dnit,  em audiência com o deputado federal
Mauro Lopes, em Brasília. O diretor-geral afirmou que todo o processo burocrático,
inclusive a publicação do edital  de licitação, estaria concluído ainda neste mês de
abril.



837
____________________________________________________________________________

Tenho certeza de que a presidente e o Dnit estão fazendo e farão o que for possível
e necessário para manter os investimentos em nossa região. O Vale do Aço não tem
como ficar penalizado em função de qualquer paralisação da duplicação da BR-381-
Norte. A população e os empresários sediados na Avenida Tancredo Neves, antes da
construção do contorno, estão sendo penalizados com o parcial tráfego sobre a ponte
que  liga  os  Municípios  de  Coronel  Fabriciano  e  Timóteo,  trazendo  sérias
consequências.  E  por  essa  razão,  desta  tribuna,  na  condição de  parlamentar,  na
condição de eleitor e de um dos deputados mais votados na região do Vale do Aço,
quero novamente fazer o apelo ao diretor-geral do Dnit e a toda sua direção para que
neste mês de abril tenhamos a publicação deste edital, para que seja dado início às
obras da ponte que liga os Municípios de Timóteo e de Coronel Fabriciano.

Ainda sobre os investimentos, lembro que também são urgentes ações da iniciativa
privada. O Vale do Aço, por exemplo, não pode ficar refém de disputas jurídicas de
grandes grupos econômicos – no caso, a Usiminas. Por cima das disputas e seus
desdobramentos,  é  preciso  voltar  com  os  investimentos  e  garantir  que  a  região
continue a participar com 10% do PIB do Estado.

O diagnóstico da situação do Estado de Minas Gerais, apresentado nesta segunda-
feira  pelo  governador  Fernando Pimentel,  aponta  para um cenário  complicado.  O
quadro se agrava quando levamos em conta a situação nacional e internacional. As
primeiras  auditorias  falam  em  dificuldades  orçamentárias  e  financeiras  na
administração pública, bem como nas áreas sociais e na prestação de serviços e de
infraestrutura.

Para  enfrentar  os  problemas  atuais,  é  urgente  um  esforço  comum  e  um
comprometimento de todos na busca de soluções. Esse é o papel desta Casa e de
seus deputados e deputadas, da base governista ou não. É preciso encarar o déficit
orçamentário, a paralisação de obras, os atrasos nos pagamentos, a desigualdade
regional,  o  planejamento  estratégico  e  o  crescimento  sustentável.  Qualquer  saída
para o Estado ou para o País passa necessariamente pelo fortalecimento dos direitos
dos trabalhadores.

Contudo, aproveitando-se da crise econômica e política, o empresariado pressiona
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para que os deputados federais e senadores aprovem a terceirização generalizada
em todas as atividades econômicas.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Deputado Celinho do Sinttrocel, estou
acompanhando  atentamente  o  seu  pronunciamento  e  quero  elogiá-lo:  de  fato  é
grande a expectativa que a duplicação do braço norte da BR-381 tem gerado no seu
e nosso Vale do Aço. Também quero me aliar ao seu posicionamento contra o projeto
de  terceirização,  uma nova  forma de  escravidão  que  está  para  ser  aprovada  no
Congresso.

Mas  como  V.  Exa.  se  referiu  ao  diagnóstico  preliminar  divulgado  ontem  pelo
governador  Fernando  Pimentel,  do  PT  e  da  nossa  coligação,  também  quero
apresentar  um  dado relativo  à  crise  social  e  à  situação da segurança  em  Minas
Gerais de 2002 a 2012. Nesse período, os homicídios passaram de 2.977 para 4.535,
com um crescimento de 52,3%, que é quatro vezes maior do que a média nacional,
que foi de 13,4%. Então, onde está o choque de gestão na segurança pública?

Os dados mostram também aumento de 74% nos crimes considerados violentos,
que  passaram  de  50 mil  para  88  mil.  Isso  sem contar  que  ainda temos  120 mil
inquéritos abertos na Polícia Civil esperando apuração. Por que isso? Se fizermos
uma  radiografia  da  Polícia  Civil,  veremos  que  hoje  temos  9.575  policiais,  mas,
segundo a própria lei estadual, aprovada nesta Assembleia Legislativa, teríamos de
ter 17.517 policiais civis como polícia judiciária para dar uma resposta a essa dívida
vergonhosa que temos na área da segurança.

Quanto à questão da Polícia Militar,  é  importante dizer que, de 11.265 viaturas,
4.562 estão quebradas. Enquanto isso, os presídios de Minas, que têm 66 mil presos,
só têm vagas para 32 mil.

Vou terminar meu aparte,  para que V.  Exa.  possa concluir  seu pronunciamento,
dizendo: onde está o choque de gestão na segurança pública? Minas hoje vive a
insegurança. Queremos aqui destacar que a primeira medida do Fernando Pimentel
foi chamar excedentes de concurso para acrescer às Polícias Militar e Civil de Minas,
ou seja, são mais 4 mil policiais e, ao mesmo tempo, fazer a retomada de todas as
obras paralisadas dos presídios.

Portanto, esse é o diagnóstico da segurança no Brasil, Minas vive na insegurança.
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A Minas da propaganda não se reconciliou com a Minas real, infelizmente. Daí eu
quero ressaltar quão importante esse pronunciamento e concordar que hoje temos de
nos posicionar no Congresso Nacional contra a PEC da terceirização.

O deputado Celinho do Sinttrocel* – Agradeço ao deputado Durval Ângelo. Quero
afirmar,  deputado  Durval  Ângelo,  que  o  choque  de  gestão  implantado  em  Minas
nesses 12 últimos anos, realmente, deixou Minas nessa situação vergonhosa, como
V. Exa. apresentou muito bem quando falou da questão da violência e da segurança
em nosso estado.

Para que não ocorra um choque de gestão maior  ainda neste país,  quero dizer
sobre a terceirização que nada mais é que uma opção de organização empresarial
para expandir o capital, aumentar os lucros e prejudicar os trabalhadores.

Com o novo Congresso, assumidamente conservador, as forças do atraso querem
passar  o  rodo  e  votar  o  mais  rápido  possível  o  PL  nº  4.330,  para  impedir  a
mobilização e a pressão popular. O PL autoriza a terceirização em qualquer tipo de
serviço,  acaba com a separação entre  atividade-meio e atividade-fim e permite a
existência  de  grandes  empresas  e  de  conglomerados  econômicos  sem  nenhum
empregado formal.

Para se ter uma ideia do estrago, comparando-se com aqueles que têm contrato de
trabalho direto com uma empresa, o terceirizado hoje tem o salário 25% menor que
os demais trabalhadores; o terceirizado tem uma carga-horária maior e trabalha muito
mais;  o  terceirizado  é  demitido  com  facilidade;  o  terceirizado  é  mais  exposto  a
acidentes e mortes no trabalho; o terceirizado sofre discriminação, e grande parte
deles toma calote ao final de cada contrato de trabalho.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Pois  não,  presidente.  Obrigado,
deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Serei  rápido.  Quero  congratular-me com  V.  Exa.
quanto aos dois assuntos.

Nós teremos hoje ainda uma dupla jornada. A primeira é uma reunião que haverá
dos dois blocos, Minas Melhor e Minas Independente, para analisarmos esse estado
caótico em que Minas ficou, a partir dessa herança maldita de 12 anos do maldito
choque de gestão. Foram 12 anos em que nós já denunciávamos que o déficit zero
era uma mentira. E agora esfacelou-se a propaganda que o governo fazia de um
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déficit que nunca foi zero. Portanto, o choque de gestão nos fez muito mal, deputado
Celinho do Sinttrocel, e eu quero concordar com V. Exa.

A segunda questão diz respeito, como muito bem lembrado, a essa PEC nº 4330,
no Congresso Nacional, que quer retirar direitos dos trabalhadores. Hoje há um ato
convocado pelas centrais sindicais aqui em Belo Horizonte e no Brasil todo para o
qual eu quero chamar V. Exa. para cerrarmos fileiras, defendendo os trabalhadores e
denunciando a herança maldita que foi deixada pelo PSDB em Minas Gerais. Muito
obrigado.

O  deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  –  Obrigado,  deputado  Rogério  Correia.
Estaremos  reunidos  nessa  segunda  etapa  com  os  dois  blocos,  para,  juntos,
discutirmos saídas frente a todas essas dificuldades em que o choque de gestão
deixou o povo mineiro.

Faço aqui uma advertência: quem apoiar e votar no Projeto de Lei nº 4.330 entrará
para a história na galeria dos inimigos dos trabalhadores e trabalhadoras do povo
brasileiro.  Não  aceitamos  que  joguem  nas  costas  dos  trabalhadores  e  das
trabalhadoras do País o peso de uma crise que eles não criaram. É hora de deixar de
lado as diferenças e defender os direitos sociais e trabalhistas que estão em risco.
Nossa palavra de ordem deve ser uma só: nenhum passo atrás. Nenhum direito a
menos. Sr. Presidente, muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado João Alberto.
O  deputado  João  Alberto  –  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  senhores  e

senhoras  parlamentares,  telespectadores  e  telespectadoras  da  TV  Assembleia,
inauguro  aqui  minha  participação  nesta  tribuna  democrática,  reafirmando  meus
compromissos  assumidos  durante  a  campanha  com  Minas  e  os  mineiros,
principalmente  com aqueles  que me deram oportunidade  de  servir  a  meu estado
lutando pela justiça social e dignidade da pessoa humana, exercendo o mandato de
forma transparente.

Exercer o mandato no Parlamento mineiro dignifica nossa ação política. Aqui temos
a Casa dos debates e dos embates. Divergir é característica dos homens livres. Aqui
também é a Casa das divergências, mas muito mais a Casa das convergências pelo
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interesse  público  pelo  qual  luta  cada  um  dos  nossos  pares  e  parlamentares
presentes. Aqui se exerce na plenitude a democracia. Temos uma Casa plural, aliás
como deve ser o nosso parlamento: a cara da sociedade que representamos. Aqui é o
encontro  das  ideias  e  dos  ideais  diferentes,  do  acúmulo  das  experiências
profissionais e das atuações em diversos segmentos da nossa sociedade.

Nos últimos tempos temos visto muitos ataques às casas legislativas. Não podemos
fechar  os  olhos  para  essas  críticas.  É  importante  exaltarmos  e  ressaltarmos  o
trabalho  sério,  dedicado  e  profícuo  que  é  realizado  dentro  desta  Casa,  seja  nas
reuniões  de  Plenário  e  de  comissões,  seja  nas  audiências  públicas  e  nos
atendimentos  que  fazemos  diariamente  em  nossos  gabinetes,  e  mormente  na
dedicação que temos nesse sacerdócio, que é servir Minas Gerais, nas visitas que
fazemos a nossas bases, muitas vezes longe dos nossos familiares.

Iniciei minha atividade política nos movimentos de base, estudantil e de juventude.
Reencontro  nesta  Casa  grandes  companheiros,  contemporâneos  das  lutas  do
movimento estudantil e das lutas pelas políticas públicas para a juventude. Comecei
minha vida pública sendo convidado pelo governador à época, Itamar Franco, ex-
presidente  da  República,  para  assumir  a  presidência  do  Conselho  Estadual  da
Juventude de Minas Gerais. Tive oportunidade de servir  o Estado como secretário
adjunto de Habitação e Saneamento. Assumi ao lado dos produtores rurais a luta pela
política de abastecimento à frente da Ceasa de Minas Gerais e, por último, como
secretário nacional de Produção e Agroenergia do governo da presidenta Dilma, no
ministério  dirigido  pelo  amigo  Antônio  Andrade,  hoje  vice-governador  de  Minas
Gerais.

Tenho mais de 20 anos de filiação ao PMDB, único partido ao qual pertenci. Sou
seu dirigente estadual e tive a oportunidade em minha trajetória de presidir a nossa
juventude em Minas Gerais e no Brasil. Essa experiência que trago, principalmente
em quase 15 anos de atuação no Poder Executivo, soma-se a essa nova experiência
de poder exercer um mandato aqui em nosso Legislativo.

Quero aproveitar saudando aqui a nossa bancada do PMDB, na pessoa da nossa
deputada Celise Laviola, única mulher presente exaltando as virtudes dessa nossa
bancada, que, há 12 anos, é uma bancada combativa, unida, que sempre assume
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suas posições. Tive uma experiência na minha atuação política muito grande que foi
servir essa bancada, no período de 2006 a 2007, como chefe de gabinete do líder do
PMDB, Adalclever Lopes, nosso deputado e hoje presidente do Poder Legislativo. O
presidente Adalclever nos orgulha com sua atuação republicana, agindo com altivez,
com respeito  à  Maioria  e  à  Minoria,  fortalecendo a  nossa Casa em respeito  aos
nossos técnicos. Ele marca uma nova época para o Legislativo em Minas Gerais, da
relação desse importante Poder com a população mineira. O presidente Adalclever
Lopes reafirma a independência do Poder Legislativo, mas realiza um trabalho com a
harmonia necessária às relações entre os Poderes.

Temos aqui agendas positivas a serem construídas. Recentemente, frente à crise
hídrica, instalamos aqui a Comissão das Águas, importante resposta do Parlamento
mineiro a uma crise que se avizinha e cada vez mais séria, não só em Minas mas
principalmente na região Sudeste e, obviamente, na região Nordeste, onde ocorre há
muitos anos.

Mas  temos  outras  agendas  nacionais,  como a  questão da  reforma política  e  o
fortalecimento das nossas instituições. Temos de tratar aqui com muita seriedade a
participação  popular.  Devemos  fazer  um  exercício  permanente  de  combate  à
corrupção  que  assola  nosso  país.  O  PMDB  de  Minas  consagrou  em  2014  uma
aliança histórica que temos de centro-esquerda com o Partido dos Trabalhadores,
com a vitória  de Fernando Pimentel  e Antônio Andrade para o governo de Minas
Gerais.  Iniciamos essa nossa aliança ainda em 2002,  quando o PMDB de Minas
Gerais, não concordando com os caminhos que o partido tomava a nível nacional,
alinhava-se como primeiro diretório no Brasil a apoiar a eleição do presidente Lula. E
hoje  vemos  Fernando  Pimentel  e  Antônio  Andrade  eleitos  governador  e  vice-
governador dos mineiros.

Tivemos um começo difícil.  Vimos ontem, na apresentação realizada pelo nosso
governador e pelos secretários da área econômica, como não será fácil administrar o
nosso Estado de Minas Gerais. Mas temos de deixar claro e registrado que nos foi
concedido pelo voto popular governar Minas Gerais por quatro anos e não apenas por
três meses. Sabemos que a população está impaciente e com razão, mas destaco de
cara duas ações que já demonstram a mudança na atuação do governo de Fernando
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Pimentel  e  Antônio  Andrade:  a  democracia  participativa  e  a  democracia  social.  A
democracia participativa já estampada pela relação que começa a se fazer com os
movimentos sociais organizados e não organizados, que estão sendo ouvidos pelo
governo. A democracia social  já sinalizada pela dimensão dada neste governo às
questões da cidadania, do direito das minorias e também à agricultura familiar.

O PMDB é um aliado de primeira hora. O partido está com o governo para enfrentar
os desafios e as suas dificuldades.

Ocupamos espaços importantes  dentro de uma aliança construída visando uma
coalizão de governo, baseada sobretudo em três pilares: uma aliança política; uma
aliança  programática,  ambas  aprovadas  nas  urnas  em  2014;  e  uma  aliança
administrativa que começamos a realizar desde 1º de janeiro. Assumimos missões
difíceis,  mas  escalamos  os  melhores  e  mais  competentes  quadros  do  PMDB.
Assumimos a missão de desatravancar  as  questões ambientais  do nosso estado,
respeitando o meio ambiente, mas tratando também do desenvolvimento econômico
com  desenvolvimento  sustentável,  que  deveriam  estar  atuando  como  irmãos
siameses, mas estão dissociados nos últimos 12 anos e parecem viver um divórcio
litigioso. Há que se realizar um casamento, meu líder deputado Durval Ângelo, entre o
desenvolvimento  econômico  e  desenvolvimento  sustentável.  Parece-me  que  a
situação  caótica  que  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz  encontrou  na  secretaria  não
estava muito favorável para esse ambiente: falta de apoio ao nosso funcionalismo;
secretaria sucateada; um ano de greve, com operação padrão, impedindo o nosso
desenvolvimento, o desenvolvimento do Estado.

Assumimos  o  meio  ambiente  com o  objetivo  de  promover  a  sua integração  ao
desenvolvimento  econômico,  à  política  agrícola  do  Estado  e  ao  desenvolvimento
regional  e  das  regiões  metropolitanas,  áreas  evidentemente  sinérgicas,  para  o
princípio da eficiência da administração pública ser realizado.

O deputado Durval  Ângelo (em aparte)*  –  Antes de  mais  nada,  uma saudação
especial ao nosso colega parlamentar deputado João Alberto, do PMDB. Acho que
toda essa sua trajetória vitoriosa, ainda muito jovem, na militância do PMDB, agora
culminando com o exercício do mandato parlamentar, engrandece muito esta Casa.

O grande mito  cai  por  terra,  a  mentira  do  choque de gestão,  é  só olharmos a
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questão ambiental. Há um secretário de Meio Ambiente afastado por envolvimento
em falcatruas com mineradoras. Inclusive já houve pedido de prisão por parte do
Ministério Público, ainda não decretada pela Justiça. Há toda uma estrutura do Iter
envolvida  em  corrupção  na  questão  de  licenciamento  ambiental  para
desflorestamento também afastada, como várias outras áreas do governo. Acho que
ali  é  mostrado  esse  quadro  corrupto  e  sujo.  E  os  servidores  da  área  do  meio
ambiente estão há um ano e dois meses com operação padrão, praticamente uma
greve branca.

Semana passada o governo decidiu conceder um aumento de R$1.500.000,00, que
estava sendo pedido pelos servidores daquela área. E lá foi  colocado um grande
companheiro nosso, o deputado Sávio Souza Cruz. Acreditamos que o decreto seja
publicado esta semana. Haverá uma solução do problema do meio ambiente e do
grande entrave para o desenvolvimento. A falta de zelo na questão ambiental dos
dirigentes de lá, todos ou a grande maioria envolvidos em corrupção e falcatruas, é
sinal claro de que esse choque de gestão teve esse lado perverso.

Agora o secretário de Meio Ambiente, o nosso colega deputado Sávio Souza Cruz,
saberá encaminhar e resolver os problemas ambientais dessa herança terrível, dessa
herança maldita deixada nos últimos 12 anos no Estado de Minas Gerais.

O deputado João Alberto – Muito obrigado, líder. Essa é a realidade da gravidade
do  que  encontramos  em  Minas  Gerais.  O  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  sempre
usando  esta  tribuna  com  muita  competência,  falava  que  era  importante  que  os
mineiros  conhecessem  a  Minas  real,  tão  diferente  daquela  divulgada  pelas
propagandas do governo de Minas. Parecia que vivíamos num verdadeiro paraíso.

Mas falava aqui ainda dos quadros do PMDB escalados para essa missão de retirar
Minas Gerais dessa situação caótica; dos quadros que se somam ao deputado Sávio
Souza Cruz,  do Meio Ambiente. Falava aqui do deputado Tadeu Martins Leite,  do
engenheiro agrônomo João Cruz e do empresário Altamir Rôso.

Essas quatro áreas, meu líder Durval Ângelo, são imprescindíveis para a retomada
do crescimento, do desenvolvimento e do progresso de Minas Gerais. Portanto, quero
lembrar também que o PMDB assumiu o compromisso não só com essas áreas, mas
também com a cultura do nosso estado, tão esquecida, talvez privatizada, nos últimos
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anos, pelos governos anteriores. Assumiu essa área, nada mais, nada menos, que
um ex-ministro, ex-secretário, o companheiro Ângelo Oswaldo, ex-prefeito de Ouro
Preto, que já empreende um ritmo de democratização do setor cultural do Estado de
minas Gerais.

Repito, estamos cientes da gravidade da situação que estamos vivendo em Minas
Gerais.  Infelizmente,  com  informações  embuçadas  pelos  insidiosos  do  governo
anterior.  Sabemos  que  precisamos  realizar  grandes  ajustes  no  nosso  estado.  O
PMDB não se furtará em, mais uma vez, apoiar essas iniciativas fundamentais, para a
retomada do desenvolvimento, que tanto anseia, que tanto deseja, o povo mineiro.

Mas é importante, líder, lembrarmos também – vimos ontem – a apresentação de
um diagnóstico. Somente no meio ambiente, há mais de 2.700 licenças ambientais
estagnadas,  paradas,  impedindo  investimentos  de  mais  de  R$5.000.000.000,00,
aguardando há cinco anos, em Minas Gerais. Portanto, não deixaremos de estar aqui
e de cobrar dos nossos companheiros, secretários de Planejamento e de Fazenda,
insistindo na importância de apoiar as iniciativas dessas áreas tão estruturantes e
necessárias para o desenvolvimento de Minas Gerais.

Concluindo, Sr. Presidente, quero reiterar o prazer de fazer parte deste Parlamento,
onde o meu pai João Bosco Murta Lages, aos 25 anos, iniciou a sua vida pública. Ele
nos deixou há cerca de 11 anos, mas me legou os ensinamentos, os valores éticos e
morais da vida pública. Há uma frase sua que norteia sempre os meus caminhos. Ele
dizia que a vida vale pelo que conseguimos ser no exercício cotidiano de nossas
atividades, não depende de um ou outro gesto de grandeza, mas da permanência da
grandeza em todos os gestos, em todas as atitudes e em todos os momentos. Espero
atuar  assim,  em  nosso  Parlamento,  meu  caro  companheiro  e  amigo  Jean,
defendendo o nosso esquecido Vale do Jequitinhonha, onde temos a origem da nossa
família,  lutando  por  uma  Minas  mais  igual,  uma  Minas  que  possa  sair  dessa
realidade, para termos realidades mais iguais e não tão diferentes, como vemos em
nosso estado. Afinal de contas, somos um só Estado, uma só bandeira, uma só Minas
Gerais.  Antes  de  tudo,  sempre  digo,  a  nossa  pátria  é  o  nosso Estado  de Minas
Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um abraço a todos os mineiros e mineiras que
nos  assistem  pela  TV Assembleia,  grande  canal  de  cidadania  e  democracia  que
temos para o povo de nosso estado.
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* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, a deputada Celise Laviola.
A  deputada  Celise  Laviola*  –  Sr.  Presidente,  nosso  querido  deputado  Hely

Tarqüínio,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  público  que  nos  assiste,  boa  tarde.
“Mulher  virtuosa,  quem  a  achará?  O  seu  valor  muito  excede  o  de  finas  joias.”
Provérbio 31:10. Inicio com esse versículo da Bíblia por quê? Porque, hoje, tivemos
aqui um ato muito importante: o início dos trabalhos da Comissão Extraordinária das
Mulheres, onde vamos estudar a participação da mulher na reforma política, os meios
de dar  condição de  uma participação maior  da  mulher,  para  que  ela  tenha mais
acesso político e chegue ao parlamento, como chegamos, e ao Executivo. Então, que
ela tenha possibilidade de mostrar o nosso trabalho e de defender a nossa classe,
porque as mulheres precisam de uma representatividade maior.

Hoje, com a instalação dessa comissão, eu e todas as deputadas tivemos o prazer
de estarmos lá, inclusive com os deputados que compõem a comissão que estudará
a PEC nº 16/2015, que estamos propondo, que trata da inclusão da mulher na Mesa.
Dizemos inclusão da mulher, mas, na realidade, é inclusão do gênero que tiver menor
representatividade, e hoje é a mulher, porque é preciso que todos tenham voz e vez
na Assembleia. É para isso que trabalhamos. É para isso que viemos.

Tenho muito orgulho de defender as mulheres. Defendo os homens também, pois
recebi  muitos  votos  deles,  mas é  necessário  termos  uma participação maior  das
mulheres.  Muito  me  orgulha  estar  no  atual  Parlamento,  estar  fazendo  parte  e
iniciando meus trabalhos nele, onde a iniciativa das mulheres está começando com
força total, não é, deputada Marília? Está começando com força total e com vontade.

Tivemos  um  ciclo  de  debates  surpreendente.  Muitos  não  acreditavam,  mas
enchemos o Plenário de manhã e à tarde, com públicos diferenciados e interessados
nas discussões levantadas pelas mulheres. Estamos muito animadas, achamos que
essa comissão seguirá em frente, terá muito trabalho e muito o que discutir, não só
sobre a reforma política e a participação da mulher, mas tudo que diga respeito à
mulher, tudo o que elas passam, todo o sofrimento, tudo que enfrentam de diferente.

Hoje  tivemos  esse  início,  estamos  com  a  PEC  em  andamento,  com  muita
esperança de que o relator nos contemple de forma positiva, e discutindo muito o
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assunto. Então, hoje queria dizer que me sinto muito honrada de fazer parte de um
parlamento onde somos apenas 10% de mulheres entre os deputados, mas estamos
mostrando a que viemos. Isso me deixa muito orgulhosa.

Agradeço a citação do deputado João Alberto, como a única mulher na bancada do
PMDB,  e  a  todas  as  colegas  por  essa  força  que  estamos  tendo,  pois  juntas
chegaremos lá.

A  deputada  Marília  Campos  (em  aparte)*  –  Quero  cumprimentá-la  por  seu
posicionamento neste dia que recupera a história da 18ª Legislatura, pelo esforço da
bancada de mulheres que se organizou desde o primeiro dia da posse para fazer um
8 de março que recupere a memória da nossa luta, mas, acima de tudo, um 8 de
março que marque a história em Minas Gerais, porque esta Assembleia não só fez
uma grande mobilização em Belo Horizonte, como continuará fazendo no interior do
Estado,  estimulando as mulheres a participarem da política do nosso país, sendo
candidatas  a  vereadoras  e  a  prefeitas,  dessa  forma,  aumentando  a  nossa
representação  na  política,  no  Parlamento  e  no  Executivo.  Queria  cumprimentá-la
também,  deputada  Celise,  porque  a  senhora  ressalta  que  nossa  luta  ainda  vai
continuar.

Hoje  foi  um  dia  importante  porque  conquistamos  um  espaço,  um  espaço  de
mobilização, um espaço de organização, um espaço de debate, que é ter a Comissão
Especial de Mulheres, que foi uma conquista da nossa organização e compromisso
do  nosso  presidente  Adalclever  de  instalá-la.  Queria  parabenizá-la  por  esse
posicionamento  e  parabenizar  o  presidente  da  Mesa  por  ter  cumprido  a  sua
promessa.

Além disso, deputada, queria dizer que essa comissão tem um papel  essencial:
convencer os 70 deputados desta Casa a votarem a favor das mulheres, a exemplo
do que aconteceu  na Câmara dos Deputados,  que votou  a  PEC garantindo pelo
menos uma mulher na Mesa, o que recebeu 441 votos a favor. Tenho certeza de que
os 70 deputados desta Casa irão votar a favor de mais uma mulher na Mesa. Então,
queria cumprimentá-la por esse discurso e dizer que estamos firmes nessa luta por
mais mulheres na política. Obrigada.

A deputada Celise Laviola* – Agradeço à deputada Marília e quero dizer que vamos
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seguir realmente em frente. Essa comissão não é de brincadeira, é uma comissão
muito séria. Estamos fazendo um trabalho muito bacana.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Deputada, quero parabenizá-la, quero
dizer que sou solidário à PEC apresentada e que votarei a favor dela. Acho correto a
bancada  feminina  ter  permanentemente  um  assento  à  Mesa  da  Assembleia
Legislativa. Depois veremos como dividir o restante das cadeiras entre os partidos
políticos. Julgo fundamental garantir a presença da mulher na Mesa. Nosso PT, há
bastante tempo, adota a política de cotas na eleição de suas diretorias. Defendemos
que isso se estenda ao Parlamento através de uma bancada em que a metade seja
de mulheres.  É uma luta,  portanto quero congratular  nossas deputadas,  que hoje
deram um passo na constituição da comissão da PEC e na comissão das mulheres,
que aqui na Assembleia vão tratar desse tema.

Deputada, queria parabenizar V. Exa. e também o PMDB. Estou me lembrando da
propaganda,  quando  o  deputado  João  Alberto  subiu  à  tribuna.  Lembro-me  da
propaganda que o PMDB fez no horário gratuito, que já retratava a mentira do choque
de gestão e do déficit zero. O PMDB lembrava, na ocasião, e perguntava: “Será?”.
Você  se  lembra,  deputado  João  Alberto?  A propaganda  do  PMDB  passava  as
propagandas mentirosas do  governo de Minas,  que eram fomentadas por  Andrea
Neves, a Goebbels das Alterosas, e ela fomentava com recursos, que depois fomos
ver, caríssimos deputados, no Estado de Minas. Ela foi endividando o Estado com
propagandas e mais propagandas. A Minas real não aparecia, e o PMDB colocava:
“Essa é a Minas da fantasia” e terminava perguntando: “Será que era verdade?”.

As urnas desmentiram mostrando que havia e que ainda há uma grande mentira do
PSDB em relação ao que chamavam de choque de gestão e de déficit zero, em que
se cortava o salário do servidor aqui e ali, zerando-se o déficit.

O  governo  Pimentel  fez  um  diagnóstico  que,  diga-se  de  passagem,  foi  apenas
inicial. Acho que a Assembleia Legislativa tem de se debruçar sobre esse diagnóstico
e mostrar a situação real de Minas. Agora é hora de ver isso. Acho que esse tema
merece uma comissão especial. Deixo a proposta aqui, ao PMDB, ao nosso bloco e
ao bloco independente. Faremos uma comissão especial para verificar a situação real
de Minas e vamos ver que ela estará longe daquelas mentiras colocadas. Veremos
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que o mesmo prognóstico feito agora pelo governo Pimentel é pouco em relação ao
que vamos encontrar.

A dívida enorme já chega a quase R$100.000.000.000,00. O choque de gestão foi
uma mentira, e o déficit zero só existiu no papel e na propaganda. Há pelo menos três
anos  estamos  vendo  déficit  no  orçamento,  tais  como  R$1.000.000.000,00,
R$2.000.000.000,00  e,  agora,  R$7.000.000.000,00.  Se  não  fosse  essa  denúncia,
ficaria parecendo que havia um orçamento a ser aprovado no ano passado de déficit
zero, como se as contas fossem bater. E eles queriam, no final do ano, dizer: “Está
vendo?  Deixamos  o  orçamento  zerado,  e  o  Pimentel  agora  deu  um  déficit  de
R$7.000.000.000,00”. Por isso é que ficaram com raiva, deputadas Geisa e Celise.
Eles  ficaram  incomodados  quando  não  aprovamos  aquele  orçamento  fictício,  de
mentirinha, para mostrar o tamanho real do déficit.

Mas é preciso saber por que esse déficit chegou a R$7.000.000.000,00. Deputada
Celise, teremos de nos debruçar sobre esse assunto e criar uma comissão especial,
que  talvez  nos  aponte  para  a  necessidade  de  CPI.  Não  devemos  descartar  a
possibilidade de uma comissão parlamentar  de  inquérito  que analise  realmente  a
mentira deixada pelos tucanos, a falácia do choque de gestão. Alguns aspectos serão
aprofundados depois, com as auditorias que virão. Por enquanto, precisamos de um
diagnóstico,  mas  que  seja  preciso,  que  mostre  que  o  choque  de  gestão  é  uma
mentira, que aquilo que o Senador Aécio Neves propagou que faria no Brasil inteiro...
Felizmente as urnas mineiras o derrotaram. Todos sabem que o Aécio foi derrotado
em Minas, que foi aqui que ele perdeu as eleições no primeiro e no segundo turnos.
O mineiro já sabia que o choque de gestão era uma mentira.

V.  Exa.  citou  muito  bem –  e  poderia  repetir  –  os  dados  da segurança pública.
Lembra, Celise, que eles diziam que era uma maravilha, que havia delegado em todo
lugar, que a Polícia Civil fazia greve porque era chata, que não deveria valorizar o
servidor público? O discurso era: “déficit zero!”, “choque de gestão!”, “PIB da China!”.
Agora, vemos o Estado com o 10º PIB do País. É uma tragédia o 3º estado mais rico
ter o 10º PIB. No governo do PSDB, Minas cresceu menos do que o Brasil. Mas eles
diziam que a culpa era da Dilma.  “Culpa da Dilma!”  Tudo para eles era culpa da
Dilma. Vemos agora o relatório ainda parcial do que foi feito em Minas. Quando o
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governo entrar na Rádio Arco-Íris, no Mineirão, na Cidade Administrativa, que dobrou
de preço, os terrenos serão outros. Como esse déficit surgiu sem prestar contas ao
povo mineiro? Quando V. Exa. toca nesse ponto, fico lembrando da propaganda do
PMDB: “Essa propaganda é da Minas da fantasia”. A Minas real nunca aparecia. O
deputado Sávio Souza Cruz dizia isso da tribuna. E o PMDB perguntava: “Será?”. E
vinham  as  interrogações.  Agora  ficou  claro,  caiu  por  terra  a  farsa,  a  mentira,  a
propaganda enganosa do choque de gestão.  Repito:  devemos nos aprofundar em
cada  ponto.  E  o  que  fizeram  com  a  educação?  Não  deixaram  a  professora  se
alimentar, porque era preciso cortar gastos na carne; não pagaram o piso que diziam
que pagavam. Agora estão aí alvoroçados, dizendo que querem resolver de uma vez,
no governo Pimentel, os problemas que agravaram em 12 anos. É claro, se tivessem
ganhado as eleições, não estaríamos preocupados com a situação de Minas, porque
eles continuariam dizendo: “Minas está muito bem, Minas caminha bem, porque o
choque de gestão a salvou”. Está aí a mentira, a falácia. Cai a máscara do choque de
gestão aecista.

Parabéns, deputada Celise, por seu pronunciamento.
A deputada Celise Laviola* – Gostaria de agradecer o aparte do deputado Rogério

Correia e dizer que tenho a certeza de que nós, mulheres, somos sensíveis a tudo o
que está acontecendo em Minas; tenho a certeza de que a nossa bancada feminina
lutará por uma Minas melhor. É essa a sensação que temos, não é, deputadas Marília
e Geisa? Obrigada.

* – Sem revisão do orador.
O deputado João Leite* – Art. 164, Sr. Presidente.
O presidente – Esclareço ao deputado que concederei o art. 164. Posteriormente,

se houver réplica, a concederemos.
O deputado João Leite* – Ele já quer réplica?
O presidente – Espere um minuto! Já vamos estabelecer briga?
O deputado João Leite* – É prisão preventiva? O deputado só quer falar. Não quer

ouvir.
O presidente – Depois teremos um orador a mais, com tempo resguardado.
O deputado João Leite* – Só ele que fala. O deputado Rogério Correia acha que é

o dono da Assembleia.



851
____________________________________________________________________________

O  presidente  –  A presidência  está  com  a  palavra  e  gostaria  de  fazer  justiça,
obedecendo  ao  Regimento  Interno.  Já  está  estabelecido,  sem  contestação.  O
presidente determina o seguimento do Regimento Interno.

O deputado João Leite* – Vejam o medo do deputado Rogério Correia! São tantas
mentiras que fica com medo.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  – Concederei uma réplica de 5 minutos
para o deputado João Leite e uma, com o mesmo tempo, para o deputado Rogério
Correia.

O deputado João Leite*  –  Uma réplica  por  quê? Ele  me ataca e  tem direito  a
réplica!?

O presidente – Uma para o deputado Rogério Correia. Então, uma e uma e, depois,
com a palavra, a deputada Marília Campos, que disporá de 10 minutos para o seu
pronunciamento. Se ela não for, certamente usará a palavra o deputado Cabo Júlio.

O deputado João Leite* – Deputado Hely Tarqüínio.
O presidente – Está definido e combinado. Está bom?
O deputado João Leite* – Não está bom. O art. 164 é claro. Por que ele terá réplica

se é ele quem ataca?
O presidente – Exatamente.
O deputado João Leite* – Deputado Hely Tarqüínio, V. Exa. pode prestar atenção?
O presidente – O deputado Rogério Correia já tinha pedido.
O  deputado  João  Leite*  –  Tinha  pedido  como?  É  preventivo,  deputado  Hely

Tarqüínio?
Eu não falei ainda, e ele já está com medo. O deputado Rogério Correia treme. Ele

tem medo. Treme. Acha que pode chegar aqui e falar o que quiser e que não será
contraditado. Ele pode ser contraditado, sim!

Deputado Hely Tarqüínio, V. Exa. pode prestar atenção? Gostaria que garantisse o
meu tempo.

O presidente – O tempo está garantido por 5 minutos.
O deputado João Leite* – Sr. Presidente, eu gostaria de entender, pois o art. 164 é

claro, diz que o deputado ou partido que for citado terá direito de responder. Agora,
por que ele vai ter réplica?
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O presidente – Já estou prevenindo aqui.
O deputado João Leite* – Prevenindo o quê?
O presidente – Sabemos que hoje o Plenário será tomado de discussões em que

prevalecerão as emoções. Com emoção é difícil comandar a Assembleia. V. Exa. terá
a palavra para falar por 5 minutos.

O deputado João Leite* – Vou pedir a tréplica então. V. Exa. vai dar a réplica para
ele. E eu terei a tréplica?

O presidente – V. Exa. poderá falar pelo art. 70 posteriormente.
O deputado João Leite* – O deputado Cabo Júlio não quer ouvir também, não. Está

ansioso.
O presidente – Já estamos acostumados,  porque isso é um videoteipe.  Nele já

estamos prevenindo.
O deputado João Leite*  – Sr.  Presidente,  peço,  então,  que garanta  os  meus 5

minutos.
Lamento essa ansiedade. O deputado Cabo Júlio está ansioso. O deputado Rogério

Correia acha que é dono da Assembleia, que pode fazer tudo, que pode xingar os
outros partidos. Ele tem um ódio do PSDB, trata-o com ódio. Parece que está falando
da presidente Dilma.

Estou sem som? Não é possível que o deputado Rogério Correia esteja mandando
no som da Assembleia também. Dê-me um som melhor, por favor! Quero que garanta
o meu tempo.

O presidente – Vamos evitar conversa colateral, deputado. Está conversando com a
plateia. Está com a palavra, o deputado João Leite, vamos respeitá-lo.

O deputado João Leite* – Presidente, garanta o meu tempo. O deputado Rogério
Correia se esquece de que o choque de gestão é algo adotado no Brasil inteiro. O
Banco Mundial levou a experiência de Minas Gerais para outros lugares. Por quê?
Porque o PSDB assumiu aqui em 2003 após o governo do PMDB e do PT. V. Exa.,
deputado Hely Tarqüínio, era o líder da oposição. Naquela época, servidor público de
Minas Gerais recebia em sete chamadas. A minha mãe, servidora pública, recebia no
dia 29 do mês. Foi isso que pegamos. V. Exa. várias vezes demonstrava o déficit do
governo do PMDB e do PT. Foi por isso que se criou o choque de gestão. A partir
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dele, os servidores do Estado passaram a receber até o quinto dia útil do mês. Essa é
a verdade.

Eles  têm  uma paixão  por  Aécio  Neves.  Tudo  é  Aécio  Neves.  Não  estou  nem
lembrando o nome dele, mas eles nos fazem lembrar. Foi Aécio Neves que ligou 225
municípios  de  Minas  Gerais  que  não  tinham  ligação  asfáltica.  Ontem,  eles
começaram pela Folha de S.Paulo, pois querem fazer propaganda. A única coisa que
cresceu no orçamento do PT para este governo foi a propaganda. Aumento para o
servidor não há. Quero dizer ao nosso povo da saúde, que está aqui acompanhando
a reunião, que está nos nossos hospitais, a quem queremos reverenciar,  que não
haverá aumento para vocês, não. Mas há aumento para a publicidade. Eles gostam
de propaganda.

Eles vão fazer um governo de propaganda. O Sr. Pimentel foi lá dar o furo para a
Folha de S.Paulo.  Não foi para os órgãos de Minas Gerais. Ele foi lá contar o que
descobriu à Folha de S.Paulo.

Vocês têm  de governar,  gente.  Eles  estão aí  há  100 dias  e  não fizeram  nada.
Somente outro dia saiu a nomeação de cargos importantes. Eles não governam, só
ficam olhando para trás: “Ah, o PSDB”. Vocês venceram, parabéns! Agora governem,
aumentem o salário dos servidores, coloquem equipamento para os servidores da
saúde,  esses  queridos  e  essas  queridas.  Há equipamento  estragado  no  Hospital
Alberto Cavalcânti. Na nossa querida Maternidade Odete Valadares falta tudo, mas o
PT só fica xingando, lembrando de Aécio, falando de coisas lá de trás. É um chororô,
um mi-mi-mi.

O que eles prometeram na campanha foi estelionato. Falaram que iriam diminuir o
ICMS da energia. Eles estão falando em 10, mas vão receber R$1.540.000.000,00
em virtude do ICMS da energia. Eles não dizem isso aqui. Não dizem quanto vão
gastar em propaganda. Quem vai receber mais é a Folha de S.Paulo, porque vão lá
em São Paulo. O furo, a notícia sai de São Paulo. Não é para os órgãos de Minas
Gerais, não é para a Globo de Minas Gerais, não é para o Estado de Minas, não é
para a Rádio Itatiaia, é para a Folha de S.Paulo. O Sr. Pimentel foi lá e disse: “Está
aqui um furo para vocês. Fizemos esse levantamento”. Eles estão cansados de fazer
levantamento. Um governo, um partido que acabou... O PT acabou com o Brasil. O
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PT quebrou o Brasil.  Falaram em US$100.000.000,00,  mas esse valor  é o que o
militante do PT Sr. Pedro Barusco vai devolver por causa da delação premiada. O PT
é o maior escândalo da história republicana do Brasil, eles não têm autoridade. A
montanha deles pariu um camundongo. Fizeram barulho, vai explodir,  vai estourar,
mas nada, não há nada. O que há é o tempo de um governo que trabalhou por Minas
Gerais.  Ligou  os  853  municípios  com  telefonia,  ligou  225  cidades  com  asfalto,
trabalhou no combate à pobreza rural levando para as comunidades mais carentes do
Estado  a  atenção,  iluminou  1.000  campos  de  futebol  amador.  Iluminaram  1.000
campos de futebol, está aí a Globo com o Torneio Corujão. À noite, o trabalhador joga
futebol, e as mulheres caminham em torno dos campos.

Sr.  Presidente,  é lamentável,  pois  achávamos  que o  PT iria  governar,  mas não
fazem  nada,  só  propaganda.  Ficaram  100  dias  investigando  a  vida  dos  outros,
procurando saber – uma fofoca danada. Trabalhar mesmo, não trabalharam nada.
Não fizeram nada.  É lamentável  a situação de Minas Gerais.  Só vão gastar  com
propaganda. Deputado Hely Tarqüínio, já passamos muitas coisas nesta Assembleia,
mas o governo do PT é o governo do espanto.  Estou espantado.  Deputado Hely
Tarqüínio, meu tempo terminou?

O deputado Rogério Correia está ansioso. Ele treme porque o governo do PT está
se desmanchando nas ruas. Quero convocar a todos para irmos às ruas no dia 12.
Vamos ter a ala da elite branca, vamos ter a ala da Lei nº 100. Vamos para as ruas
contra esse governo que roubou o Brasil.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério  Correia  –  Muito  obrigado,  presidente.  Só  concordo com o

deputado que me antecedeu numa questão: é que o diagnóstico pariu um rato, mas o
rato é o choque de gestão. O choque de gestão acabou. Esse é o fundamento do
diagnóstico  apresentado  pelo  governador  Pimentel.  O  choque  de  gestão  é  uma
falácia.  Nesse  sentido,  é  também  um rato,  porque  corroeu  Minas  Gerais,  deixou
Minas com um déficit muito grande. Esse rato chamado choque de gestão de fato
corroeu o Estado, isso é uma verdade.

Gosto de falar isso com dados, e não com imitações. Aliás, a oposição nesta Casa
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nem criativa é. A crítica é feita com imitações, o que já tira argumentos a quem, de
fato,  não  os  tem.  Mas  o  que  o  governador  Fernando  Pimentel  mostrou  foram
números, e é desses números que queremos falar.

Minas Gerais, veja bem o que disse o diagnóstico, deputado Durval Ângelo, líder do
governo, nunca alcançou déficit  zero.  Ao contrário,  o resultado fiscal-orçamentário
apresenta um déficit de 2,2 bilhões. Já a dívida consolidada passou de 52 bilhões em
2007  para  93,7  bilhões  no  ano  passado.  O  monitoramento  das  iniciativas
consideradas estratégicas apresentou um viés tecnocrático e gerou um arsenal de
indicadores e mecanismos de controle que consumiu tempo de gestão, sem que isso
representasse  eficiência  nas  políticas  públicas.  Mas,  palavras  do  governador
Pimentel, Minas Gerais terá de reconstruir a gestão que foi um fracasso do governo
passado.

Lembram-se de eles falarem do Estado em rede? Pois o olhar regionalizado ficou
subordinado aos indicadores de eficiência. A gestão participativa nunca existiu, e o
desdobramento é que, em relação a 2012 e 2013, houve descontinuidade em 2014.
Isso, por si só, liquidaria a ideia do choque de gestão e do déficit zero.

Mas  fizemos  questão  de  também  levantar  dados  como  este:  em  2002,  2.977
homicídios; em 2012, 4.535 homicídios; os crimes violentos, deputado Cabo Júlio,
passaram, em 2010, de 50 mil para 88 mil.  É o choque de gestão na segurança
pública. A situação encontrada: 11.265 viaturas da PM, 4.532 fora das ruas por falta
de manutenção. É o choque de gestão na segurança pública, a falácia do choque de
gestão.  No Corpo de Bombeiros  há 373 carros fora de combate.  A situação mais
crítica ocorre nos presídios: 32 mil vagas, e temos 66 mil presos. Essa é a realidade
do choque de gestão.

Quer mais? Na educação, uma professora não podia se alimentar na escola. O piso
nunca foi pago, embora eles dissessem que pagavam. O deputado João Leite era um
que vinha aqui e falava às professoras: “Vocês já recebem o piso”. As professoras
não recebem o piso, deputado João Leite. V. Exa. não precisa ficar nervoso, com
esse ódio todo. É bom que V. Exa. conheça a realidade de Minas, porque não adianta
V. Exa. ficar nervoso e tratar com esse ódio as questões. Cerca de 14% dos jovens...
Deputado João Leite, deixe o deputado concluir. V. Exa. fica nervoso demais e me
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atrapalha. Deputado João Leite, deixe o deputado falar, escute. Cerca de 14% dos
jovens mineiros estão fora da escola. É o choque de gestão também na educação,
que não funcionou. Apenas 26% estão em condições boas, 45% das escolas não têm
refeitório. Lembram-se de que o Sind-UTE falava isso?

Aliás, estão ali também os trabalhadores da Fhemig. Parabéns, continuam na luta.
Diz ele que demorou,  que o quadro da Fhemig é ruim agora,  que na época dos
tucanos era muito bom no hospital. Os trabalhadores não acham isso. Presidente,
fale ao deputado João Leite que fique mais calmo, senão ele vai ter um infarto. Ele
está muito nervoso. Ele já quer tréplica, quer tudo, só não quer escutar a verdade.
Mas a verdade já foi dita nas urnas. Estão vendo como ele está nervoso e não deixa
a gente falar? Foi sempre assim. Ficaram 12 anos sem deixar a gente falar. Agora a
urna falou por nós. O choque de gestão, presidente, tomou bomba. O deputado Cabo
Júlio sabe disso e vai falar a respeito. Estamos vendo a tristeza do deputado João
Leite, que não deixa ninguém falar. O deputado João Leite foi o defensor do choque
de  gestão  e  agora  viu  que  ele  acabou,  como  uma  mentira.  Tudo  que  é  sólido
desmancha no ar, quanto mais as mentiras do PSDB.

Presidente, vou passar a palavra ao deputado Cabo Júlio. O deputado João Leite
está nervoso demais. Esse nervosismo pode levá-lo a um ataque cardíaco, o que não
desejo  a  ele.  V.  Exa.  é  que inventou réplica  e  tréplica.  Aliás  nem  existe  isso  no
regimento. V. Exa. é que inventou réplica e tréplica no regimento.

O presidente – Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* – Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deputados Rogério

Correia e Durval Ângelo, em primeiro lugar quero dizer que eu queria viver naquela
Minas Gerais que eu via na televisão. Eu queria muito viver naquele paraíso, porque
era uma terra em que não havia problema, em que os funcionários da saúde estavam
todos felizes, em que os professores e os policiais estavam felizes. Era uma terra
sem problema. Durante algum tempo, essas propagandas da televisão nos induziram
a crer que realmente a gente morava no paraíso. Eu nem mais queria morrer. Para
que morrer e ir para o céu? O paraíso já estava aqui em Minas Gerais.

De  repente,  vieram  as  eleições,  e  o  discurso  do  paraíso  não  convenceu  os
mineiros, que rejeitaram o candidato do paraíso. Se a terra era tão boa, como é que o
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candidato que representava a continuidade do paraíso tomou um couro nas urnas?
Será que o mineiro é tão inocente ou tão inteligente? E aí a gente começa a ver qual
é a realidade dessa Minas Gerais do sonho. Alguns colegas falaram que o choque de
gestão é uma coisa muito boa, que é um modelo de administração. Eu queria dizer ao
deputado João Leite, que disse que eu não queria deixá-lo falar, que eu queria falar
também. O choque de gestão deu um calote de R$5.000.000.000,00 nos servidores
públicos. O choque de gestão não pagou o prêmio de produtividade de 2013. Vou
falar baixinho, o prêmio de 2013, que deveria ser pago em 2014, que ainda era sob a
gestão tucana. Até 31/12/2014 ainda era a gestão tucana.

Todo dia que venho ao Plenário pergunto aos deputados da chamada oposição: por
que os senhores deram esse calote nos servidores? Por que não pagaram o prêmio
do servidor, que já fazia conta com isso? Até hoje ninguém me explicou nada. Na
Comissão  de  Segurança  Pública,  na  Comissão  de  Administração  Pública,  na
Comissão de Justiça, em todo lugar, eles saem para cá, para lá, escorregam para lá e
falam de outra coisa, mas não falam aos servidores por que não pagaram o que era
devido a eles. Esse dinheiro é do servidor, e vocês deram um tombo nele.

Mas vamos falar mais de choque de gestão. É aquela modalidade de administração
pública que nos fez morar no melhor dos mundos, no melhor estado do País. Vamos
falar de choque de gestão na área de segurança, mas na Minas Gerais de verdade,
não naquela onde aparece uma viatura novinha, limpinha, com um policial bem feliz,
alegre. E na propaganda, um comerciante no Triângulo dizia que depois que fizeram
esse programa estava muito feliz e seguro. Bacana esse choque de gestão. O Estado
de  Minas  Gerais  tem  11.265  viaturas  da  Polícia  Militar,  das  quais  4.560  estão
quebradas, quase a metade.  Cidadão,  quando você ligar  para o 190 e chamar a
polícia, ela não vai porque a viatura está quebrada. Porque no choque maravilhoso de
gestão do déficit zero não tinha dinheiro para manutenção, não tinha dinheiro para
trocar óleo, pneu, retrovisor quebrado. E às vezes a viatura da PM para um cidadão
na  blitz e apreende o carro porque está com o pneu careca. Ah, se esse cidadão
visse  a  qualidade  dos  pneus  de algumas  viaturas  dos  nossos  destacamentos  do
interior, que revolta seria. Mas é o Estado, o Estado pode tudo.

Vamos  falar  um  pouco  mais  desse  mundo  maravilhoso  na  área  da  segurança
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pública. O Estado de Minas Gerais no governo anterior está devendo até hoje aos
servidores  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de Bombeiros  um  recurso  que  recebem
quando formam. O militar está em Minas Gerais e é transferido para Teófilo Otôni e
recebe uma ajuda de custo, mas tem um ano de atraso. Um ano de atraso! Esse
paraíso é onde? Não é em Minas Gerais. As urnas mostraram a verdade.

Querem mais  um pouquinho? Vou dar  mais  um dado da própria  Polícia  Militar.
Tínhamos  um  programa  chamado  Pró-Morar,  para  tirar  os  policiais  da  zona  de
ameaça. Não era dinheiro dado, era dinheiro do servidor, e o governo do PSDB de
1996 foi até o nosso instituto e vapt!, pegou 1 bilhão de reais e levou para o caixa
único.  O  governador  Aécio  disse  que  iria  devolver  o  dinheiro,  sob  a  forma  de
financiamento.  Eles  nos  emprestavam  nosso  próprio  dinheiro.  Que  bacana  isso.
Passaram a fazer um programa de financiamento onde me emprestam o meu próprio
dinheiro. Já era perdido mesmo, então aceitamos.

O nome desse financiamento era Pró-Morar. O cidadão era sorteado, o crédito era
aprovado e ele podia comprar a casa. O cidadão comprava a casa, às vezes dava o
carro  de  entrada,  fazia  outro  empréstimo.  Sabem  quanto  tempo  o  dinheiro  está
atrasado? Um ano e meio. O servidor, deputado Rogério Correia, comprava a casa, e
na confiança por ser um programa do governo do Estado, da Polícia Militar, que dizia
ao  cidadão  que  iria  lhe  dar  posse  do  imóvel  para  se  mudar  imediatamente,  o
proprietário dava a chave, mas não recebia nunca. Um ano e meio.

Esse choque de gestão deve ser na lua, porque aqui não está funcionando. Na
segurança pública,  a  propaganda  na televisão  era  muito  bonita.  Eu  queria  morar
naquela  Minas  Gerais  onde  não  tinha  assalto,  não  tinha  homicídio,  não  tinha
problema nenhum.

Vamos falar da Polícia Civil. Vamos falar primeiro do Corpo de Bombeiros. Minas
Gerais  tem  853  municípios,  dos  quais  em  quase  800  não  existe  o  Corpo  de
Bombeiros. O que quero dizer com isso? O governador falou isso na campanha, que
se  em  Almenara  um  prédio  pegar  fogo,  ou  houver  acidente  com  algum  carro,  o
bombeiro deverá sair de Teófilo Otôni. Em Caratinga, terra do nosso presidente, se
houver um incêndio, o bombeiro sai de Governador Valadares ou Ipatinga. Oh, mas
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na propaganda do Estado era um paraíso, aparecia um bombeiro feliz, uma viatura
novinha, que maravilha...

Eu  queria  morar  ali,  mas  não  moro;  moro  na  Minas  Gerais  de  verdade.  Lá,  o
Estado, com seu maravilhoso choque de gestão, não manda dinheiro para a compra
de papel higiênico para o destacamento da Polícia Militar. Os policiais têm de pedir à
prefeitura porque o dinheiro não chega até lá. A pergunta que faço, deputado Rogério
Correia, é qual é a verdade. É esse o Estado maravilhoso, que era vitrine para o
mundo e para o Brasil?  Vejam se o rombo que se fez nessa área é vitrine para
alguma coisa!

Mas quero mostrar dados da Polícia Civil, que está em situação ainda pior: ela foi
abandonada, sucateada, jogada às traças nesse governo maravilhoso. A Polícia Civil
foi posta no lugar de subpolícia, de subespécie de segurança pública. Dirigindo-me a
você que foi assaltado ou vítima de uma tentativa de homicídio, certamente a Polícia
Civil não vai prender quem atirou em você. Sabe por que, deputado Durval Ângelo?
Há 120 mil inquéritos abertos. Se V. Exa. for vítima de qualquer crime, saiba que ele
não será elucidado, porque jogaram a nossa Polícia Civil na lata do lixo. São 120 mil
inquéritos abertos, e não há tempo para apurar...

Querem um número ainda pior? Temos um déficit de mais de 5 mil... Gente, mas a
propaganda do governo mostrava um cara com um colete da Polícia Civil sorrindo.
Duvido que aquele moço seja policial civil. Só pode ser um artista. Não é um policial
civil.  Quem for na delegacia de Coluna verá que não tem sequer uma portinha. A
estrutura da Polícia Civil  não é aquela bonita que aparecia na televisão, deputado
Durval Ângelo. Essa é a Minas Gerais da realidade. Então, caiu a ficha do cidadão
mineiro, que começou a ver que a historinha linda e bonita que aparecia na televisão
era diferente quando ele de fato precisava do Estado. Aí, meu irmão e minha irmã, o
eleitor deu o troco, o povo de Minas Gerais deu o troco bem dado nas urnas. Sabem
qual foi o recado que o povo de Minas Gerais deu nas urnas? O recado foi simples,
para dizer “eu não moro na propaganda eleitoral, no paraíso que o governo pinta na
televisão; eu moro no Estado de Minas Gerais de verdade, e no Estado de Minas
Gerais de verdade essa administração é um caos, uma lástima, uma vergonha”.

O deputado Léo Portela (em aparte)* – Obrigado, deputado Cabo Júlio. Sua voz
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traz para este Plenário o grito de dor e de indignação não apenas do cidadão mineiro,
mas também de todos os que militam na segurança pública: o policial militar, o policial
civil e o bombeiro.

Mas quero trazer  à baila  também a realidade de uma categoria que sofreu nos
últimos  12  anos  com  o  descaso  do  governo  do  Estado:  as  guardas  municipais,
compostas de trabalhadores que se doam para a sociedade e pela segurança pública
com  denodo  e  abnegação.  Agora,  no  início  do  governo  Fernando  Pimentel,  o
secretário Bernardo Santana já se colocou à disposição das guardas municipais para
sua inserção no Reds. Não é possível  que um guarda municipal  que efetua uma
prisão não possa conduzir  o meliante à delegacia por não poder registrar  um BO
porque o Reds não está à sua disposição, porque sua atuação não está inscrita no
Reds. Então, quando efetua uma prisão, ele precisa chamar uma viatura da Polícia
Militar,  e é o policial  militar  que encaminha aquele homem à delegacia.  Vemos aí
também  um  gasto  excessivo  do  Estado,  algo  que  vai  contra  o  princípio  da
economicidade.

Então, deputado Cabo Júlio, é importante reiterar a boa vontade do governo atual
com as guardas municipais e com a inserção das guardas municipais no Registro de
Eventos de Defesa Social, um clamor antigo da categoria, o que traz dignidade para a
sua  atuação  e  vai  exatamente  na  toada  da  Lei  nº  13.022,  que  normatizou,
regulamentou e trouxe a atuação das guardas municipais de forma bem delimitada. E
vimos aí a necessidade de inserção no Reds. O governo Fernando Pimentel já se
coloca como um aliado das guardas municipais,  como o governo anterior,  em 12
anos, não foi.

O deputado João Alberto (em aparte)  – Eu quero,  rapidamente, deputado Cabo
Júlio, saudá-lo e cumprimentá-lo pelo brilhante discurso. V. Exa., infelizmente, foi uma
das vítimas do governo do PSDB em 1997, mas, com altivez e coragem, conseguiu
defender,  com bravura,  uma classe tão importante para o nosso estado,  que é a
Polícia Militar.

Ouvi  um  parlamentar  dizer  aqui  que  o  governo  do  PMDB  foi  um  governo
desastroso, o governo do ex-presidente Itamar Franco. Disse que o governo pagava o
funcionalismo em escala. Ele só se esqueceu de dizer que essa inovação não foi do
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governo Itamar Franco, mas que esta foi do governo anterior. Mas também não quis
dizer aqui como nós encontramos a situação, que era caótica, que parece se repetir
em  Minas  Gerais,  dos  governos  e  da  herança  do  PSDB  em  Minas  Gerais.  O
governador  Itamar  Franco  recebeu  o  Estado  em  que  não se  pagava  nem  o  13º
salário.

O deputado Cabo Júlio* – Trinta e seis vezes.
O deputado João Alberto (em aparte)  – O governador  Itamar Franco recebeu o

Estado com a  repactuação da dívida  do  Estado com a União  feita,  para  que ele
pagasse, e não o governador anterior. O governo do presidente Itamar Franco, que
defendeu, e muito, a Polícia Militar no Estado de Minas Gerais fez crescer 2,2% ao
ano o seu PIB. Da mesma forma cresceu o PIB em nível nacional.

Quero deixar  claro aqui,  deputado,  que os números não são esses que tentam
esconder, passados os anos da história. Minas Gerais teve um governador honrado,
sério,  que  foi  o  presidente  Itamar  Franco,  e  que,  sobretudo,  soube  respeitar  a
administração pública como ninguém. Muito obrigado pelo aparte.

O deputado Cabo Júlio* – Obrigado, presidente.
* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O deputado  Cabo  Júlio  –  Sr.  Presidente,  uma vez  que  está  claro  que  não  há

quórum, peço, de plano, o encerramento da reunião.
Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (– A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 4/2015

Comissão Especial
Relatório

O governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem nº
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4/2015, publicada no Diário do Legislativo de 5/2/2015, e em observância ao que
determina o art.  62,  XXIII,  “d”,  da Constituição do Estado,  a indicação de Renato
Fraga Valentim para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias – Funed.

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 instituição 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 nº 4, que sugere o

nome de Renato Fraga Valentim para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel
Dias.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
João Magalhães, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Celise Laviola – Glaycon

Franco – João Leite.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 42/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 42/2015 “dispõe sobre a
destinação  de  espaço  físico  para  exposição  e  comercialização  de  produtos  da
economia solidária nos eventos públicos que menciona”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 27/2/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende assegurar, nos eventos públicos, tais como
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festas, feiras, exposições e congêneres, realizados no âmbito do Estado de Minas
Gerais,  parte  do  espaço  físico  para  exposição  e  comercialização  de  produtos
oriundos da economia solidária (art. 1º).

A proposição determina que o espaço físico mencionado no art.  1º deve ganhar
destaque e localizar-se, preferencialmente, na entrada do evento (art. 2º).

O art.  3º prevê as penalidades a que os estabelecimentos que descumprirem o
disposto no projeto estarão sujeitos.

Economia solidária ou economia popular solidária é um programa de implantação
de unidades autogestionáveis de empreendimentos baseados no associativismo e no
cooperativismo, tendo por pressuposto que todo trabalhador produz e é proprietário
do negócio. Dessa forma, os trabalhadores-proprietários de empreendimento gerido
pelo sistema de economia solidária devem estar a par do que ocorre na empresa, por
meio  da  realização  de  assembleias.  Com  efeito,  a  economia  solidária  permite  a
democratização das relações econômicas a partir do engajamento dos cidadãos nas
atividades produtivas.

O sistema de economia popular solidária, originário da França e da América do Sul,
busca sobretudo a inclusão social das camadas mais desfavorecidas da população, a
equidade na distribuição da riqueza gerada pela força laboral e uma nova forma de
humanização  do  modelo  econômico,  mais  precisamente,  uma economia  humana,
cuja finalidade é o ser humano.

No  plano  institucional,  a  Lei  Federal  nº  10.683,  de  2003,  que  dispõe  sobre  a
organização da Presidência da República e dos ministérios, prevê, no § 2º e no inciso
XXI do art. 29, o Conselho Nacional de Economia Solidária, ainda não regulamentado
pelo Executivo Federal. Destacamos, também, o Decreto Federal nº 5.063, de 2004,
cujo art. 18 define as competências da Secretaria Nacional de Economia Solidária,
integrante da estrutura organizacional do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as
competências dessa secretaria, ressaltamos a contida no inciso XI do decreto, que
consiste em supervisionar e avaliar as parcerias da secretaria com outros órgãos do
governo federal e com órgãos de governos estaduais e municipais.

Como já observamos anteriormente,  a materialização da economia  solidária,  do
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ponto  de  vista  formal,  processa-se  por  meio  da  criação  de  associações  e  de
cooperativas, entidades reguladas pela União.

Ao  estado-membro  cabe,  nesse  contexto,  facilitar  o  desenvolvimento  dessas
instituições. A Constituição Federal, no seu preâmbulo, nos arts. 1º, III e IV; 3º, I, III e
IV; 174, § 2º e 187, VI, entre outros dispositivos, estabelece para o poder público a
obrigação de envidar esforços nesse sentido, entre os quais destacamos o apoio e o
estímulo ao cooperativismo e outras formas de associação, no capítulo dos Princípios
Gerais da Atividade Econômica.

Na esfera estadual, a Lei nº 15.028, de 2004, institui a política estadual de fomento
à economia popular solidária no Estado de Minas Gerais – Pefeps. Estabelece, em
seu art. 4º, incisos I, XII e XV, que, para a consecução dos objetivos da Pefeps, o
poder  público  propiciará  aos  empreendimentos de  economia  popular  solidária,  na
forma do regulamento, acesso a espaços físicos em bens públicos estaduais, apoio
na  realização  de  eventos  de  economia  popular  solidária  e  apoio  para
comercialização.  E,  no  §  4º  do  citado  dispositivo,  estabelece  que  o  apoio  para
comercialização consiste na busca de alternativas  para comercializar  e  divulgar  a
produção  dos  empreendimentos,  mediante  o  apoio  à  instalação  de  centros  de
comércio  e  de  feiras,  o  incentivo  à  introdução  de  novos  produtos  e  serviços  no
mercado  interno  e  externo  e  o  auxílio  à  articulação  de  redes  de  agentes  que
promovam o consumo solidário e o comércio justo.

O Decreto  nº  44.898,  de  2008,  veio  regulamentar  a  Lei  nº  15.028,  de  2004,  e
estabelecer as competências dos agentes executores, dispondo, em seu art. 2º, caber
aos órgãos e às entidades das administrações direta e indireta, no âmbito de suas
respectivas competências, dar provimento de forma integrada à ação referida no art.
1º  da  mencionada  lei,  distribuindo,  ainda,  competências  entre  as  Secretarias  de
Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, de Estado de Fazenda – SEF –, de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  – Sectes –, de Desenvolvimento
Econômico – Sede – e de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa.

Percebe-se, portanto, que a matéria proposta no projeto de lei  ora em comento
encontra-se devidamente tratada na Lei nº 15.028 e regulamentada no Decreto nº
44.898,  o  que  demonstra  que  a  proposição  não  traz  inovação  no  ordenamento
jurídico.



865
____________________________________________________________________________

Ademais, ao pretender assegurar parte do espaço físico nos eventos públicos para
exposição  e  comercialização  de  produtos  oriundos  da  economia  solidária,  a
proposição traz uma ingerência indevida do Estado na iniciativa privada, no caso de
eventos  realizados  por  particulares.  Há,  ainda,  um  vício  de  inconstitucionalidade
material,  por afronta ao art.  18 da Constituição Federal,  uma vez que os eventos
públicos poderão ser realizados pelos entes municipais e pela União.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 42/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Antônio Jorge – Bonifácio

Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 45/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 45/2015 regulamenta o
credenciamento de profissionais de saúde pelas operadoras de plano de saúde no
âmbito do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa regulamentar o credenciamento de profissionais de saúde pelas

operadoras  de  plano  de  saúde,  discriminando  os  documentos  que  deverão  ser
exigidos para tanto. Dispõe, ainda, sobre a vedação da cobrança desses profissionais
de quaisquer valores para a realização desse credenciamento.

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  o  projeto  de  lei  em  tela  apresenta  vícios
insanáveis  de  natureza  jurídico-constitucional  e  legal,  que  passaremos  a  analisar
agora.
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O credenciamento de que trata o projeto de lei em análise é regido por um contrato
de direito privado afeto aos planos de seguro de saúde suplementar. O projeto versa,
por  isso,  sobre  direito  civil  e  sobre  política  de  seguro,  matéria  de  competência
privativa da União, nos termos do art. 22, I e VII da Constituição Federal.

É importante destacar que é esse também o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal – STF – ao afirmar que “não compete aos Estados-membros legislar
sobre a atuação das empresas prestadoras de serviços de assistência à saúde, dado
que,  nos  termos  do  art.  22,  inciso  I,  da  Constituição  do  Brasil,  a  legislação
concernente a contratos incumbe à União” (ADI nº 1.591-8, publicada no  DJU, em
3/3/2005).  Sob  esse  argumento,  o  STF  tem  constantemente  declarado  a
inconstitucionalidade  de  leis  estaduais  que  dispõem  sobre  a  regulamentação  dos
planos de saúde, uma vez que usurpam a a iniciativa reservada à União (ver, por
exemplo, no STF: ADI nº 1.646, ADI/MC nº 1.646, ADI/MC nº 1.931).

Além disso, foi criada, por meio da Lei Federal nº 9.961, de 28/1/2000, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Essa agência tem por finalidade institucional
promover  a  defesa  do  interesse  público  na  assistência  suplementar  à  saúde,
regulando  as  operadoras  setoriais,  inclusive  quanto  às  suas  relações  com
prestadores e consumidores. O inciso IV do art. 4º da mencionada Lei nº 9.961, de
2000,  dispõe  que  compete  à  ANS  “fixar  critérios  para  os  procedimentos  de
credenciamento  e  descredenciamento  de  prestadoras  de  serviço  às  operadoras”.
Cabe a essa agência, portanto, como órgão de regulação, normatizar a contratação e
o credenciamento de profissionais de saúde pelas operadoras de plano de saúde,
considerando os requisitos que devem ser preenchidos por esses profissionais para o
atendimento e a satisfação dos beneficiários dos planos de assistência à saúde.

Assim, entendemos que o  projeto em análise,  na  medida em que invade seara
reservada à União, não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 45/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator – Antônio Jorge – Bonifácio

Mourão – Cristiano Silveira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 88/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.134/2011, “dispõe sobre a emissão do recibo
anual  de  quitação  dos  débitos  relativos  à  prestação  dos  serviços  públicos
disponibilizados por meio de concessionárias e dá outras providências”.

Publicado no  Diário do Legislativo de 28/2/2015, foi o projeto distribuído para as
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 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,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição  em  análise  beneficia  o  consumidor  na  medida  em que  obriga  as

concessionárias  dos  serviços  públicos  responsáveis  pelo  fornecimento  de  água,
energia elétrica, telefone, televisão a cabo, entre outros, a emitir, anualmente, recibo
de quitação do pagamento das parcelas mensais relativas à prestação do serviço.
Segundo o autor do projeto, a adoção da medida proposta evita a manutenção, pelo
consumidor, de um grande volume de recibos ou comprovantes de pagamento das
referidas contas de consumo.

Não podemos deixar de mencionar que proposição similar tramitou nesta Casa em
legislaturas  anteriores:  Projetos  de  Lei  n°s  2.795/2008  e  1.134/2011,  tendo  esta
comissão analisado a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Quando da
análise  do  Projeto  de  Lei  n°  1.134/2011,  concluiu-se  pela  sua  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade;  contudo,  reexaminando  a  matéria,  entendemos
necessária  a  revisão  do  posicionamento  adotado.  Desse  modo,  ratificamos  o
entendimento  expresso  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  n°  2.795/2008  e
reproduzimos  a  argumentação  jurídica  então  apresentada  com  as  atualizações
necessárias.

Em  que  pese  à  relevância  das  medidas  cogitadas,  que  vão  ao  encontro  dos
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interesses  dos consumidores,  entendemos que a  proposta  depara com óbices  de
natureza constitucional e legal, conforme veremos mais adiante.

A Constituição  da  República  estabeleceu  um  regime  de  competências  para  a
exploração dos serviços públicos, distribuindo-as entre a União, os estados, o Distrito
Federal  e  os  municípios.  São  serviços  de  titularidade  da  União,  entre  outros,
radiodifusão  sonora,  distribuição  de  energia  elétrica,  telecomunicação,  transporte
ferroviário, navegação aérea. O estado, por sua vez, é titular da distribuição de gás
canalizado, remanescendo ao município a prerrogativa de explorar a distribuição de
água potável e a coleta de esgotos.

O Congresso Nacional,  por seu turno,  editou inúmeras leis criando as agências
reguladoras,  como é o  caso da Anatel,  da  Aneel,  da Anac,  às  quais  foi  atribuída
competência para disciplinar a prestação dos serviços públicos, que, normalmente,
são  disponibilizados  aos  consumidores  por  meio  de  concessionárias,  conforme
faculta o comando contido no art. 175 do Diploma Constitucional.

O Supremo Tribunal Federal  – STF –, em obediência ao regime de concessões
estipulado  pela  Carta  Federal  e  disciplinado  pela  Lei  nº  8.987,  de  1995,  vem
entendendo que compete privativamente ao detentor dos direitos de exploração do
serviço a prerrogativa de editar normas relativas a sua prestação.

A edição de uma lei estadual sobre a matéria, conforme poderia ocorrer no caso em
análise,  estaria  a  interferir  nas obrigações das concessionárias,  estabelecidas por
meio dos contratos de concessão estipulados pelo poder concedente, violando o ato
jurídico perfeito, conforme orientam as decisões do STF.

Observe-se  a  manifestação  da ministra  Cármen  Lúcia  sobre  a  controvérsia,  na
condição de relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.533-9: “Reitero que
a competência para atuar quanto aos direitos do usuário decorrentes ou havidos em
virtude da prestação dos serviços públicos devem ser cuidados pelo ente titular de
cada um deles no que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em cujas
cláusulas são definidas as obrigações das partes”.

É  importante  ressaltar  que  projeto  de  conteúdo  similar  tramitou  na  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Santa  Catarina  (Projeto  de  Lei  nº  0072.6/2008),  onde
recebeu  parecer  contrário  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  no  Senado
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Federal, Projeto de Lei nº 170/2003, o qual se transformou na Lei Federal n° 12.007,
de 29/7/2009,  que  “dispõe  sobre  a  emissão de declaração  de quitação anual  de
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados”.

A referida lei, em seu art. 1°, estabelece que “as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor
declaração de quitação anual de débitos”. Além disso, ela abrange todo o conteúdo
proposto pelo projeto de lei em exame, de maneira que não haveria espaço para que
o Estado editasse lei da mesma natureza.

Em que pese ao nobre intuito parlamentar, não existe espaço para que esta Casa
Legislativa  disponha  sobre  a  matéria,  sob  pena  de  violação  da  repartição  de
competências constitucionalmente previstas.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 88/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais – Cristiano Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 111/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei  em epígrafe “assegura aos
consumidores a  possibilidade de solicitar  cancelamento  de  serviço pelos  mesmos
meios mediante os quais foi solicitada a aquisição ”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Incumbe a esta comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já tramitou nesta Casa Legislativa, em
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legislaturas  anteriores.  Em  2006,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.065  teve  parecer  pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade exarado por esta comissão, mas
foi arquivado ao final da legislatura. Em 2009, o Projeto de Lei nº 3.697, de mesmo
conteúdo, não foi analisado por esta comissão, tendo sido igualmente arquivado e,
em 2011, desarquivado, recebendo o nº 1.175.

O referido Projeto de Lei nº 1.175/2011 recebeu parecer pela constitucionalidade,
legalidade  e  juridicidade  emitido  por  esta  comissão.  A Comissão  de  Defesa  do
Consumidor e do Contribuinte, naquela oportunidade,  apresentou a Emenda nº 1,
para  estender  as  disposições  da  proposição  também  às  hipóteses  de  venda  de
mercadorias, e não somente no que se refere à prestação de serviços. A Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação da proposição com
a citada emenda da comissão que a antecedeu. No entanto, o projeto não foi votado
em Plenário, de forma que foi arquivado ao final da legislatura passada.

A matéria de que trata a proposta em apreço, como detalhado anteriormente, já foi
apreciada por esta comissão em seu parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.065/2006, de
conteúdo similar ao da proposição em exame. Acolhemos, na íntegra, os argumentos
então expendidos, a saber:

“O  projeto  em  tela  pretende  facilitar  a  rescisão  dos  contratos  de  prestação  de
serviços continuados, como assinatura de jornais, revistas, periódicos, de televisão a
cabo, provedores de internet, entre outros. Segundo a proposta, o fornecedor deverá,
ainda, facilitar o cancelamento da prestação do serviço por meio de telefone, da rede
mundial de computadores ou por via postal.

Ao  justificar  essa  iniciativa,  o  parlamentar  enfatiza  as  barreiras  criadas  pelos
fornecedores dos serviços as quais dificultam ou, até mesmo, impedem o exercício do
legítimo  direito  dos  consumidores  de  dar  fim  aos  contratos  que  celebram
diuturnamente.

Passamos a analisar o projeto apresentado, nos termos que se seguem.
A Constituição da República arrola a defesa do consumidor entre os direitos e as

garantias  fundamentais  do  cidadão  brasileiro,  assegurando  a  competência
concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal para legislar sobre a matéria.
É importante observar esta ampla possibilidade de edição de normas protetivas do
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consumidor, pois, ocorrendo a hipótese da inexistência de lei federal acerca do tema,
remanesce aos estados o direito de editarem as respectivas normas.

No caso em tela, entretanto, em que pese à relevância da proposta apresentada,
entendemos  que  o  projeto  encontra  óbices  de  natureza  constitucional,  conforme
veremos mais adiante.

Em  primeiro  lugar,  deve  ser  ressaltado  que,  no  direito  brasileiro,  prepondera  o
princípio da autonomia da vontade, assim como a força vinculante dos contratos, não
sendo razoável preconizar,  para as mais diversas circunstâncias, a perspectiva da
resilição  por  via  telefônica,  conforme  pretendido.  Isso  ocorre  pelo  fato  de  que  o
Código Civil brasileiro assegura que a resilição dos contratos de forma unilateral, nos
casos  em  que  a  lei  expressa  ou  implicitamente  o  permite,  se  opere  mediante
denúncia notificada à outra parte (art. 473). Comentando o mencionado dispositivo,
assim se manifesta Luiz Guilherme Loureiro: ‘Além da resilição por mútuo consenso
(distrato), o novo Código Civil autoriza também a resilição unilateral, mas apenas nos
casos em que a lei  expressamente ou implicitamente o permita,  que deve se dar
mediante denúncia notificada à outra parte (art. 473 do CC). Vale dizer, a resilição
unilateral apenas é possível em casos excepcionais, caso contrário, se deixaria ao
arbítrio  do  devedor  dissolver  o  vínculo,  o  que  tornaria  letra  morta  o  princípio  da
obrigatoriedade  do contrato  e  daria  causa à  mais  completa  insegurança jurídica’.
(Teoria Geral dos Contratos no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Método, p. 248.)

Deve ser levado em conta que qualquer notificação ou denúncia, do ponto de vista
formal, implica a expedição de documento expresso, encaminhado ao destinatário por
via postal, cartorial ou, mesmo, judicial.

Também segundo o mencionado princípio da autonomia da vontade, há de se levar
em  conta  que  as  partes  envolvidas  na  relação  contratual  têm  liberdade  para
estabelecer, de forma expressa, o modo como deve operar-se a extinção do vínculo
obrigacional. Roxana Cardoso Brasileiro Borges tece brilhante comentário acerca da
extinção dos contratos, em perfeita consonância com os argumentos anteriormente
esboçados: ‘A forma natural de extinção do contrato é através de sua execução, ou
seja, de seu cumprimento. Incluam-se aí a consignação em pagamento, o pagamento
com sub-rogação, a dação, a compensação e outras formas, satisfativas ou não, de
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extinção das obrigações. Os contratos por tempo indeterminado podem se extinguir
por denúncia, forma de resilição unilateral. A resilição bilateral se dá pelo distrato, que
exige acordo de vontade das partes. A resilição unilateral também pode ocorrer por
resgate, renúncia e revogação. Estes últimos têm exemplo no contrato de mandato.
Como já mencionamos, extinguem-se os contratos também por cessação, ou morte
de uma das partes,  se a  obrigação for  personalíssima ou se  o contrato  o previr.
Outras causas de extinção são o advento de condição e termo resolutivo, e por não
ocorrência de condição suspensiva (frustração da condição suspensiva). Extinguem-
se os contratos, ainda, por cláusula resolutiva (tácita ou expressa) e por onerosidade
excessiva’ (disponível em www.jus.com.br).

Observa-se,  dessa forma,  que o direito  se preocupou em colocar  como regra a
celebração  e  a  dissolução  dos  vínculos  contratuais  de  forma  expressa.  Entre  as
exceções legalmente previstas, convém lembrar a possibilidade da extinção unilateral
dos contratos de fiança bem como a desistência do pacto, no prazo de sete dias,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, art. 49).

Verifica-se, portanto, que a legislação pátria não confere ao consumidor – que se
encontra numa categoria privilegiada de contratantes, já que as regras relativas aos
vínculos obrigacionais foram disciplinadas por norma específica – o direito de resolver
os contratos especificados no projeto pela via que se lhe afigurar a mais conveniente.

Outro aspecto a ser considerado é a observância por parte dos fornecedores, ao
estabelecerem  vínculos  com  os  consumidores,  dos  princípios  norteadores  das
relações de consumo, notadamente o da boa-fé e o da transparência.

As normas de natureza cogente que regem os contratos de consumo, insculpidas
na Lei nº 8.078, de 1990, (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), consolidam
os instrumentos necessários à regulação do mercado no que diz respeito às práticas
abusivas de que cogita a proposta em análise. Tais práticas sujeitam o fornecedor às
penalidades previstas no art. 56 do citado Código, no qual consta a possibilidade da
decretação da cessação das atividades da empresa.

Entretanto,  ainda que se  vislumbrasse a perspectiva  da  adoção  de uma norma
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dessa  natureza,  a  matéria  deveria  ser  tratada  por  lei  federal:  a  legislação  sobre
contratos  é  matéria  de  direito  civil,  portanto  de  competência  privativa  da  União,
segundo dispõe o art. 22, I, da Carta Federal.

Afora os vícios jurídicos apontados, é oportuno lembrar que, na prática, vendedores
de  produtos  ou  serviços  operam  no  mercado  por  meio  de  centrais  de  vendas
estabelecidas  em  apenas  um  dos  estados  da  Federação:  este  é  o  caso  das
administradoras de  cartões  de crédito,  dos emissores  e vendedores de  títulos  de
capitalização, dos jornais e das revistas de circulação nacional, entre outros. Nesse
contexto, não seria razoável que cada unidade federada estipulasse uma legislação
específica sobre a matéria, o que seria impraticável e constituiria um cerceamento à
livre iniciativa dos agentes econômicos, a qual foi erigida à categoria de princípio pela
Constituição Federal

Sendo assim, há que se ressaltar  o princípio da razoabilidade,  consagrado pelo
direito brasileiro e erigido à categoria de norma constitucional, em face do disposto no
art. 13 da Carta mineira. Para Luís Roberto Barroso, o princípio da razoabilidade tem
sido  admitido  nos  seguintes  casos:  como  mecanismo  para  o  controle  da
discricionariedade legislativa e administrativa; quando não há adequação entre o fim
perseguido pela norma e o meio empregado; quando a medida não é exigível ou
necessária, havendo alternativa para se chegar ao mesmo resultado com menor ônus
a um direito individual; quando não há proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o
que se perde com a medida tem maior relevo do que aquilo que se ganha (Temas de
Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 163.)”.

Acresça-se,  ainda,  aos  argumentos  então  expendidos  o  fato  de  que  o  Decreto
Federal nº 6.523, de 21 de julho de 2008, regulamentou a Lei nº 8.078, de 1990, para
fixar  normas  gerais  sobre  o  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  –  SAC,
relativamente aos serviços regulados pelo poder público federal.

Nos  termos  do  referido  decreto  foram  instituídos  os  mecanismos  relativos  aos
Serviços de Atendimento ao Consumidor das concessionárias e permissionárias dos
serviços públicos federais. O sistema obriga que sejam asseguradas ao consumidor,
no primeiro menu eletrônico, as opções de contato com o atendente, de reclamação e
de cancelamento de contratos, instituindo, também, o protocolo eletrônico relativo ao
atendimento ou à reclamação.



874
____________________________________________________________________________

Outro Decreto Federal, nº 7962, de 2013, também regulamentou a Lei nº 8.078, de
1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo o respeito
ao  direito  de  arrependimento.  O  art.  5º,  §1º,  do  citado  decreto  dispõe  que:  “O
consumidor  poderá exercer  seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta
utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados”.

Além disso, recentemente, na esteira dos dispositivos legais já citados, a Agência
Nacional de Telecomunicações – Anatel – editou a Resolução nº 632, de 2014, a qual
aprova  o  Regulamento  Geral  de  Direitos  do  Consumidor  de  Serviços  de
Telecomunicações  –  RGC  –,  que  tem  por  objetivo  estabelecer  regras  sobre
atendimento,  cobrança  e  oferta  de  serviços  relativos  ao  Serviço  Telefônico  Fixo
Comutado  –  STFC  –,  ao  Serviço  Móvel  Pessoal  –  SMP  –,  ao  Serviço  de
Comunicação Multimídia – SCM – e aos Serviços de Televisão por Assinatura.

O citado RGC permite que o consumidor efetue pedido de rescisão contratual por
telefone  e  pela  internet,  sem  a  intervenção  de  um  atendente,  isto  é,  com
processamento automático.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 111/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 284/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do
desarquivamento  do  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”.
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A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
original.

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

Fundamentação
O projeto  em tela  pretende autorizar  o Poder  Executivo  a  conceder  isenção do

Imposto  de  Circulação  sobre  Mercadorias  e  Serviços  –  ICMS –  na  aquisição  de
veículo pelos integrantes das carreiras que compõem os órgãos relacionados no art.
136 da Constituição do Estado.

Segundo  o  autor,  em  sua  justificação,  a  isenção  de  ICMS  proposta  "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".

A Comissão de Constituição e Justiça – CCJ –, em sua análise quanto aos aspectos
de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  não  detectou  óbices  à  normal
tramitação do projeto e opinou por sua aprovação na forma original.

A referida comissão destacou que o ICMS é um imposto instituído pelos estados
membros e pelo Distrito Federal em consonância com o disposto no art. 155, II, da
Constituição da República. A matéria encontra-se disciplinada, no âmbito do Estado,
por meio da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária  do  Estado,  como também  por  legislação  esparsa.  A comissão  que  nos
antecedeu destacou também que,  em virtude das  disposições constitucionais  que
versam sobre o tema, deve-se admitir que, cabendo ao Estado a instituição do tributo,
também se deve inserir na órbita de competência do ente federado a definição das
hipóteses em que vier a ser concedido algum benefício fiscal, entre eles a isenção,
como ocorre no caso em tela.

No que concerne à competência desta comissão, temos a informar que, a rigor,
segundo  o  art.  14  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  LRF  –,  qual  seja  a  Lei
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Complementar  Federal,  nº  101,  de  2000,  todo  e  qualquer  benefício  de  natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhado de estudo
de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e
nos  dois  seguintes.  Deverá,  ainda,  atender  ao  disposto  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias – LDO – e a pelo menos uma das seguintes condições: demonstrar
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não
afetará as metas de resultados fiscais da LDO; e estar acompanhada de medidas de
compensação – aumento de receita ou redução de despesa.

Embora a proposição em análise possa potencialmente implicar renúncia de receita
e não tenha vindo acompanhada desses requisitos da LRF, a medida nela contida é
meramente autorizativa, cabendo ao Poder Executivo avaliar, dentro de sua esfera de
competência, a viabilidade de implementar a pretendida isenção, especialmente à luz
da LRF.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 284/2015, no 1º

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente – Thiago Cota, relator – Arnaldo Silva – Felipe Attiê –

Tito Torres.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2015

ATA
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos dos deputados João Leite e Rogério Correia; aprovação – 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs
27 e  28/2015 – Projetos  de Lei  nºs  911 a 961/2015 –  Requerimentos  nºs  402 a
420/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  850  a  869/2015  –  Proposições  não
Recebidas:  Projetos  de  lei  dos  deputados  Fabiano  Tolentino  (3)  e  Anselmo  José
Domingos – Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde, do Trabalho,
de  Transporte  e  de  Administração  Pública  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos
deputados Emidinho Madeira, Dalmo Ribeiro Silva e João Leite e da deputada Geisa
Teixeira – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Questão de
Ordem – Decisão da Mesa – Palavras do Presidente – Comunicação da Presidência
–  Leitura  de  Comunicações  –  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos
Ordinários nº 850 a 868 e 849/2015; deferimento – Questões de ordem;  chamada
para recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos – Palavras do Presidente – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da

Silveira  Jr.  –  Doutor  Wilson  Batista  –  Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José
Domingos – Antônio Jorge – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão –
Bosco – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola –
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
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Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair
Nogueira – João Alberto – João Leite – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo
Portela – Leonídio Bouças – Marília Campos – Mário Henrique Caixa – Missionário
Márcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Roberto Andrade – Rogério Correia –
Rosângela  Reis  –  Sargento  Rodrigues  –  Tito  Torres  –  Tony  Carlos  –  Vanderlei
Miranda – Wander Borges.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  O deputado Alencar  da  Silveira Jr.,  2º-secretário,  procede à leitura da  ata  da

reunião anterior.
O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado João Leite.
O deputado João Leite – Sr.  Presidente, queria mostrar a manchete de um dos

jornais de Minas Gerais, o Hoje em Dia. Ele noticia que Minas Gerais tem capacidade
de endividamento de R$10.000.000.000,00. Então, queria dizer, com esse anúncio,
que aquele bloco que antes se chamava Minas sem Censura agora, na verdade, se
chama Minas  com Censura.  Nunca tinha  ouvido  na  história  do  Estado de Minas
Gerais que um partido, logo após assumir o governo, foi a uma rádio e demitiu seu
editor  em  24  horas.  Demitiram  o  editor  da  Rádio  Itatiaia,  Sr.  Márcio  Doti,  por
determinação  do  governador  do  Estado,  Sr.  Pimentel.  O  editor  fez  seu
pronunciamento num dia e no outro já estava na rua. O Sr. Márcio Doti sequer pôde
fazer seu comentário. Ele estava há 41 anos na Rádio Itatiaia. Esse bloco que antes
era  Minas  sem  Censura  agora  é  o  bloco  da  censura  em  Minas,  que  censura  a
imprensa  e  que  a  impede  de  se  manifestar  num  Estado  democrático  como  o
brasileiro. Eu queria ver esse partido no governo fazendo tudo o que ensinava aqui.
Imaginem que eles ensinavam que é possível fazer a gestão do governo e, quase 60
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dias  no  poder,  não conseguiram fazer  absolutamente  nada,  só  ficaram de nhem-
nhem-nhem. Esse partido não conseguiu fazer nada no governo.

Eu lamento, porque erraram muito na escolha da equipe. A Cemig, por exemplo,
aumenta a conta de energia em 50%. Que indústria vai aguentar, deputado Celinho
do Sinttrocel, que indústria mineira vai aguentar a gula? O PT está raspando o fundo
do tacho, raspa tudo, está pegando tudo. E o ICMS sobre o qual davam aula? O
presidente da Cemig deveria ser o Weliton Prado, que nos ensinou como deveria ser
feito. O Pimentel da Dilma errou, deveria ter colocado o Weliton Prado.

Na questão das barragens, por exemplo, a Copasa deveria ter colocado o Padre
João.  Minha mãe falava  sempre que o deputado Padre João nos ensinava como
deveríamos  agir.  De  planejamento  eles  davam  aula,  deram  aula  na  criação  da
Secretaria de Recursos Humanos e subiram na tribuna, estufaram o peito para dizer
que pela primeira vez um governo se lembrava dos servidores públicos. O relator da
matéria dizia. E agora o relator terá de vir aqui nos pedir para vetar a Secretaria de
Recursos Humanos. É algo espetacular.

Na minha opinião, esse relator deveria ser o secretário de Educação, o deputado
Rogério Correia,  aquele que dava aula para nós sobre como deveria ser  feito  na
educação: “Deputado Dalmo, V. Exa. tem de dar o piso nacional dos professores.
Para 24 horas, não para 40 horas”. E agora, R$40,00 de abono? E R$15.000,00 para
os conselheiros da Cemig, um avião de R$28.000.000,00 que o Pimentel comprou. O
secretário de Educação tinha de ser esse, esse que agora deu a merenda para as
professoras; esse que agora conseguiu colocar 79 mil pessoas na rua no Estado de
Minas Gerais – vão para a rua, ele conseguiu; esse que antes dava aula. Não sei por
que o Pimentel não o escolheu para ser o secretário de Educação.

Para a Defesa Social, o meu candidato seria o Durval Ângelo, meu irmão e meu
amigo.  O Durval  Ângelo também tinha solução para tudo,  nós lutamos por  essas
bandeiras.  E  a  Bia  seria  secretária  adjunta  do  Rogério  Correia  na  Secretaria  de
Educação.

Esse é o governo do espanto, Felipe Attiê. O PT está nos dando uma aula. Esse
pessoal que nos ensinou nestes 12 anos ficou fora do governo. Eles têm de estar
nesse governo.  Campanha Rogério  Correia  para  a  educação.  Campanha  Weliton
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Prado para a Cemig. Como aumentam 50%? Onde está você, Weliton Prado, você
que nos ensinou a não cobrar ICMS da conta de luz?  Weliton Prado,  venha nos
ajudar. É o governo que não fez nada em 100 dias, só olha para trás.

Não  vou  abusar  do  meu  amigo  Hely  Tarqüínio,  mas  fica  a  minha  sugestão,
presidente: Weliton Prado para a Cemig e Rogério Correia para a educação já, com a
Bia como secretária adjunta.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, eu vou explicar o motivo do uso do

boné e tenho a certeza de que os telespectadores da TV Assembleia e o povo mineiro
vão  apoiar  minha  iniciativa  de  vir  aqui  usando  o  boné  da  Central  Única  dos
Trabalhadores, a CUT, porque eu sou fundador da CUT, fiz parte, como o deputado
Durval Ângelo, da primeira diretoria do Sind-UTE e depois da CUT.

Fico  agradecido  ao  deputado  João  Leite  pela  indicação  para  a  Secretaria  de
Educação,  mas, como ele perdeu a eleição, não pode indicar secretários para os
outros. Sei que é dolorido ele não poder escolher mais o secretário, mas agora quem
escolhe é o Pimentel, que ganhou a eleição do Pimenta da Veiga e derrotou Aécio
Neves. Então, infelizmente, deputado João Leite, você vai ter de esperar mais 8, 12,
15,  20  anos  para  poder  ajudar  a  escalar  secretários.  Por  enquanto,  escala  a
oposição, que, aliás, está imitando muito os outros, sem criatividade alguma. Então,
deixe que os secretários o Pimentel escolhe, e vai fazer um bom governo.

O motivo de estar aqui hoje, presidente, não é ficar digladiando com o ódio que a
oposição tem ao PT. Não, isso é algo, para nós, superado. Deixo o ódio com aqueles
que gostam de cultuar ódio, eu vim aqui para falar de algo sério, que considero um
problema. Por isso o uso do boné.

Ontem o Congresso Nacional votou, por ampla maioria, a urgência no projeto de
terceirização dos trabalhadores. É o Projeto de Lei Federal nº 4.330. Recentemente
fui autor de um requerimento, assim como também realizamos uma audiência pública
aqui  na Assembleia,  presidida pelo  deputado Celinho do Sinttrocel,  presidente  da
comissão, e fizemos uma análise detalhada desse projeto e dos malefícios que os
trabalhadores têm com a aprovação dele. E ontem, infelizmente, a imensa maioria, a
grande maioria, 316 deputados optaram por votá-lo em regime de urgência. Houve
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violência  em  Brasília.  Trabalhadores  foram  agredidos,  como  mostrado  hoje  em
matérias de toda a imprensa, de trabalhadores sangrando, de cassetetes da polícia e
de seguranças da própria Câmara Federal. E o presidente da Câmara, hoje, disse
que será votado, de qualquer forma, até o horário que for.

É de agrado dos empresários, dos grandes empresários, o projeto de terceirização.
Por quê? A cada 10 acidentes de trabalho, 8 são de terceirizados porque não há
treinamento  adequado,  faltam  garantias  empregatícias  para  quem  trabalha  como
terceirizado.  Vimos  exemplos  enormes  disso,  com  empresas  indo  à  falência  e  o
direito  do  trabalhador  não  sendo  respeitado.  Há uma rotatividade impressionante,
sendo esse outro problema da terceirização. Os salários são mais baixos.

Em  geral,  os  terceirizados  recebem  28% a  menos.  Podem  perguntar  isso  aos
terceirizados daqui, da TV Assembleia, que eles dirão que recebem menos e lutam
para não serem terceirizados. As jornadas são maiores e são exaustivas. Há um alto
custo para a administração pública porque são empresas que terceirizam o serviço.
Ou seja, as empresas cobram uma parte daquilo que o trabalhador vai fazer do fruto
do  seu  trabalho;  é  uma  espécie  de  semiescravidão  para  quem  trabalha  como
terceirizado. É um problema com o qual estamos lidando, mas buscando resolver a
questão,  e  agora  a  gente  vê  a  amplitude  do  Projeto  de  Lei  Federal  nº  4.330.
Funcionários  de  uma mesma empresa  têm  salários  desiguais.  Não  há,  portanto,
trabalho igual para salário igual.

Uma série de conquistas que os trabalhadores tiveram desde Getúlio Vargas, na
CLT, estão sendo retirados dos trabalhadores agora, nessa terceirização, e é uma
terceirização que agora vai englobar todos os serviços, com exceção das carreiras,
ditas  como carreiras  no  serviço  público,  por  exemplo,  fiscais,  carreira  de Estado.
Todas as outras poderão ser terceirizadas.

Então, poderemos ter, por exemplo, professores terceirizados. Não apenas como é
agora – o que já era um absurdo – auxiliares de escola, quem faz a limpeza, mas
também na atividade-fim. Esse é o Projeto de Lei Federal nº 4.330, que está sendo
votado na marra. Não me estranha que isso ocorra neste Congresso Nacional, onde a
maioria foi  eleita com carimbo na testa de empreiteiras e empresas que fizeram a
campanha. Por isso, Durval, é que esses deputados em sua maioria não querem o
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fim do financiamento de empresas. Por isso é que a maioria dos deputados está lá a
serviço dessas empreiteiras e empresas que agora terceirizam o trabalho.

Então, Sr. Presidente, considero lamentável que esse projeto entre na pauta dessa
forma. A bancada do PT inteira votou contra o Projeto de Lei Federal nº 4.330. Essa já
é uma posição do PT – aliás, queremos dizer que é também do PCdoB e do PDT. Por
isso disse ao deputado Alencar que tivesse calma. O meu boné da CUT sendo usado
aqui é realmente em defesa de algo essencial para os trabalhadores, que são os seus
direitos trabalhistas.

Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que esse projeto abre as portas para cortar direitos
dos trabalhadores, conquistados desde Getúlio Vargas. É um absurdo, uma vergonha!
Aliás, é um absurdo o que aconteceu na Câmara dos Deputados ontem; e hoje esse
projeto será votado dessa forma. É claro que vamos resistir. A bancada do PT, do
PCdoB, do PDT e do Psol e outros estão resistindo para que esse projeto não seja
aprovado hoje. Vamos fazer emendas e tentar barrá-lo no Congresso Nacional.

Há uma necessidade de que todas as centrais sindicais, e não apenas a CUT, se
unifiquem na luta contra esse projeto que retira o direito dos trabalhadores. Muito
obrigado.

O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a
ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente – Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 27/2015

Acrescenta  artigo  ao  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da
Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  – O Ato  das Disposições Constitucionais  Transitórias  da  Constituição do

Estado passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
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“Art. ... – Lei complementar estabelecerá os requisitos e critérios para a concessão
de  aposentadoria  aos  servidores  das  carreiras  do  Poder  Judiciário  que  exerçam
atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem  a  saúde  ou  a  integridade  física,  nos  termos  do  §  4º  do  art.  40  da
Constituição Federal.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Bosco – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Cristina
Corrêa – Douglas Melo – Doutor Wilson Batista – Fabiano Tolentino – Felipe Attiê –
Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa –
João Alberto – Léo Portela – Noraldino Júnior – Nozinho – Roberto Andrade – Rogério
Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tito Torres.

Justificação:  Com  a  Emenda  à  Constituição  nº  47/2005,  o  tratamento  da
aposentadoria  especial  no  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  –  relativo  aos
servidores ocupantes de cargo efetivo – foi remetido aos legisladores de cada ente da
Federação, na medida em que restou alterado o art. 40, § 4º, da Carta Magna.

Até então, o que havia era a previsão de que deveria haver “lei complementar” e, na
interpretação  do Texto  Constitucional,  era  preciso  que  se lesse a  remissão a  “lei
complementar”  na  Constituição da  República  de  1988  como lei  complementar  da
União. Após a Emenda à Constituição nº 47/2005, a remissão do constituinte é a “leis
complementares”, ou seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente, em especial,
os  entes  subnacionais,  poderá  dispor  internamente  sobre  as  hipóteses  e  as
condições de aposentação diferenciada no regime próprio de previdência, quando
houver  “casos  de  servidores:  I  –  portadores  de  deficiência;  II  –  que  exerçam
atividades  de  risco;  [ou]  III  –  cujas  atividades  sejam  exercidas  sob  condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Esta  proposta  de  emenda  à  Constituição  do  Estado  visa  adaptar  as  regras
constitucionais à possibilidade de o próprio Estado reconhecer o caráter diferenciado
das funções dos servidores do Poder Judiciário que desempenham funções sujeitas a
risco  de  vida  e  a  condições  que prejudicam a  saúde.  Trata-se,  pois,  de  criar  as
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condições para a aplicação do disposto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que
trata da aposentadoria especial de servidores públicos que exercem atividades de
risco e em condições que prejudicam a saúde. Entre essas atividades, sem sombra
de  dúvida,  enquadram-se  as  exercidas  pelos  servidores  do  Judiciário  mineiro.  A
matéria tem sido amplamente discutida em sede de mandado de injunção por causa
da alegação de ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º.

Uma vez que o direito de aposentação é garantido a todos os que preencham os
requisitos  exigidos  pela  Constituição  Federal,  necessária  se  faz  a  alteração  ora
proposta para garantir a viabilidade do direito assegurado constitucionalmente.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/2015
Altera o inciso XI do art. 61 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – O inciso XI do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 61 – (…)
XI – criação, estruturação, definição de atribuições e extinção de secretarias de

Estado, limitadas estas a um máximo de quinze, e demais órgãos da administração
pública;”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
João Leite – Alencar da Silveira Jr.  – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos

Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Carlos
Pimenta – Dilzon Melo – Duarte Bechir – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –
Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – Isauro Calais – João Vítor Xavier – Lafayette de
Andrada – Mário Henrique Caixa – Missionário Márcio Santiago – Neilando Pimenta –
Roberto Andrade – Sargento Rodrigues – Tito Torres – Wander Borges.

Justificação: O escopo de nossa proposta é estabelecer um limite de secretarias de
Estado, uma vez que nossa Constituição do Estado, em seu art. 61, dispõe sobre a
criação,  a estruturação,  a definição de atribuições e a extinção de secretarias  de
Estado.
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Nossa intenção é deixar claro para a sociedade que o gasto público com a máquina
administrativa deve ser controlado e que o atual  formato do Executivo,  com claro
excesso de secretarias, não atende bem aos anseios da população, que clama por
maior controle dos gastos públicos.

Isso posto, peço aos nobres colegas apoio a esta proposta.
– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 911/2014
(Ex-Projeto de Lei nº 722/2011)

Institui o Estatuto do Estudante e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Fica instituído o Estatuto do Estudante, destinado a regular as relações
entre os estabelecimentos de ensino e os alunos matriculados na educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio da rede pública de ensino do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo  único  –  Para  efeitos  desta  lei,  os  alunos  matriculados  na  educação
infantil,  ensino fundamental e ensino médio passam doravante a ser denominados
simplesmente “estudantes”.

Art.  2º  –  O Estatuto  do  Estudante  em pauta  tem  como objetivo  a  proteção  do
estudante, propiciando o seu pleno desenvolvimento educacional em um ambiente
seguro  e  saudável,  visando  a  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e
qualificação para o trabalho.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS BÁSICOS DO ESTUDANTE

Art. 3º – É assegurada aos estudantes a igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola, sendo dever do Estado prover os meios necessários para tal
fim.

Art. 4° – O estudante deverá ser respeitado por seus educadores, que conduzirão
de forma harmoniosa e dentro do que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases as aulas
e as atividades educativas ministradas.
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Art.  5º  –  Qualquer  conduta  dos  educadores  que  represente  desrespeito  ao
estudante  deverá  ser  levada ao  conhecimento  da  direção  do estabelecimento  de
ensino, através de sua ouvidoria,  que, no prazo de quinze dias, deverá apurar os
fatos.

Parágrafo único – O estabelecimento de ensino deverá dar  imediata  ciência da
ocorrência que envolver  o estudante  aos seus responsáveis  legais,  a fim de que
possam esses acompanhar a apuração dos fatos.

Art. 6º – Em razão de caso fortuito ou força maior poderão os estabelecimentos de
ensino cancelar a aula, devendo, no entanto, avisar com antecedência mínima de 24h
(vinte e quatro horas) aos estudantes.

Parágrafo único – Não sendo possível a realização do aviso mencionado no caput,
deverá  a  direção  da  escola  providenciar  atividades  curriculares  que  deverão  ser
aplicadas no horário da aula cancelada.

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA DOS ESTUDANTES

Art. 7º – O estudante tem direito à proteção de sua segurança física, psicológica e
moral dentro do estabelecimento de ensino.

Art.  8º  –  Nas  escolas  que  se  localizarem  em  regiões  com  alto  índice  de
criminalidade, é dever da direção do estabelecimento solicitar junto aos órgãos de
segurança policiamento específico, podendo ser solicitada escolta policial na entrada
e saída dos horários de aula.

Art.  9º  –  Os  estabelecimentos  de  ensino  poderão  desenvolver  programas
educacionais específicos no sentido de conscientizar e coibir os atos de violência e
de vandalismo.

Art.  10  –  Quando  recomendado  pelos  órgãos  de  segurança  pública,  o
estabelecimento  de  ensino  deverá  instalar  detector  de  metais  em  todos  os  seus
acessos.

Art.  11 – Poderão os estabelecimentos de ensino instalar  monitoramento interno
realizado por circuito de TV nas suas dependências, a fim de coibir atos de violência e
de desrespeito.
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CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 – Ficam obrigados todos os estabelecimentos de ensino a implantar uma
ouvidoria que terá como função recolher sugestões, propostas e reclamações dos
estudantes, examinando-as e propondo as medidas necessárias ao aperfeiçoamento
e à solução dos problemas apontados.

Art. 13 – Todo estabelecimento de ensino deverá ter um conselho de pais que se
reunirá mensalmente, devendo o representante do referido conselho ser convocado
para a participação em todas as reuniões do conselho estudantil da escola.

Art. 14 – Os estabelecimentos de ensino deverão incentivar entre os seus alunos a
criação de grêmios estudantis,  que terão a função de integração e representação
desses alunos.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A ordem constitucional vigente reconhece na família e na escola um

papel insubstituível na educação das crianças e dos jovens. Os direitos e os deveres
dos pais e educadores em relação aos menores, nomeadamente no que diz respeito
à educação escolar, são, assim, objeto de especial consideração. Mas também as
crianças e os jovens, como estudantes, são sujeitos de direitos e deveres, os quais,
enquanto conquistas sociais e civilizacionais, devem ser interpretados, explicitados e
sistematicamente reiterados pelos adultos em todos os contextos de interação social.

As crianças e os jovens não constroem espontaneamente a sua identidade social,
dependendo  antes  de  mais  nada  do  apoio  que  é  proporcionado  por  adultos
conscientes  do  seu papel  de  educadores.  Como se  vê,  a educação é  um  direito
fundamental que não só deve ser garantido pelo Estado e respeitado por estudantes
e educadores, como incentivado por estes, a fim de promover o desenvolvimento do
País  e  de  seus  cidadãos.  Assim,  este  projeto  visa  resguardar  a  relação  entre  o
estudante e o educador, procurando uma forma de harmonia para tal interação.

– 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 912/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 896/2011)

Dispõe  sobre  o  número  mínimo  de  clínicas  e  despachantes  credenciados  pela
Secretaria de Estado de Defesa Social e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O  número  mínimo  de  clínicas  e  despachantes  credenciados  pela

Secretaria de Estado de Defesa Social obedecerá ao disposto nesta lei.
Parágrafo único – Para os fins deste artigo:
I – despachante é, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.095, o habilitado a exercer no

âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social as atividades de mandatário tácito
dos interessados, podendo praticar todos os atos de representação, observadas as
restrições contidas no § 1º do art. 1.295 do Código Civil;

II – clínica é a pessoa jurídica credenciada pela Secretaria de Estado de Defesa
Social  para  a  prática  das  atividades  pertinentes  a  exames  e  laudos  previstos  no
credenciamento, nos termos da legislação respectiva.

Art. 2º – O número mínimo de despachantes no âmbito da Secretaria de Estado de
Defesa Social será cinco, observado o disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1º – O número mínimo de despachantes, fixados no caput deste artigo, refere-se
aos municípios cuja frota de veículos emplacados seja igual ou inferior a cinco mil.

§ 2º – Para cada acréscimo de mil  unidades ou fração ao número de veículos,
haverá acréscimo de um ao número de despachantes.

Art. 3º – O número mínimo de clínicas credenciadas pela Secretaria de Estado de
Defesa Social será três, atendido o disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1º – A fixação do número mínimo, estabelecido no  caput deste artigo, refere-se
aos municípios cuja frota de veículos emplacados seja igual ou inferior a três mil.

§ 2º – Para cada acréscimo de mil  unidades ou fração ao número de veículos,
haverá o acréscimo de uma unidade ao número de clínicas.

Art.  4º  – A Secretaria  de Estado de Defesa Social  fará publicar,  nos meses de
janeiro e junho, o número mínimo de despachantes e clínicas, observados os arts. 2º
e 3º.

Parágrafo  único  –  Nos  municípios  em  que  não  houver  o  número  mínimo  de
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despachantes  e  clínicas,  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  adotará  as
providências para o processo de habilitação e credenciamento, no prazo máximo de
trinta dias, sob pena de responsabilidade, a contar do prazo do caput deste artigo.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Pretende o projeto de lei ampliar o número de pessoas que possam

habilitar-se como despachantes no âmbito da Secretaria de Defesa Social e o número
de clínicas credenciadas; abrir oportunidades de emprego para jovens e profissionais;
agilizar  os  serviços  públicos  na  secretaria,  desmontando  possíveis  grupos  ou
personas que possam deter o domínio ou a exclusividade da intermediação ou dos
serviços; diminuir os custos para as partes e os interessados, com o incremento do
número de pessoas e clínicas que possam prestar os serviços.

Este  projeto  funda-se  no  princípio  da  transparência  e  da  legalidade  na
administração,  como  bem  acentua  a  Constituição  Federal,  no  art.  37.  Com  isso,
haverá acréscimo de oportunidades de trabalho. Ademais, não há despesa por parte
do poder  público,  já que as quantidades fixadas são o mínimo necessário para a
eficiência e correta condução dos trabalhos. Nada impede que um maior número seja
credenciado.  O projeto revela-se oportuno e justo,  além de constitucional  e legal.
Conto com o apoio dos pares à sua aprovação.

– 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 913/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.796/2013)

Autoriza o Poder Executivo a criar um câmpus da Universidade do Estado de Minas
Gerais – Uemg – no Município de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a criar um câmpus da Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg – no Município de Guanhães.
Art. 2° – O câmpus da Uemg a ser criado no Município de Guanhães oferecerá
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cursos  de  nível  superior  nas  áreas  e  modalidades  que  melhor  atenderem  as
demandas da região do Vale do Suaçuí com vistas ao seu desenvolvimento.

Art.  3°  – As despesas  decorrentes da  execução desta lei  correrão à  conta  das
dotações orçamentárias próprias e suplementares, se necessário.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei em questão visa autorizar o Poder Executivo a criar

uma extensão – câmpus – da Universidade do Estado de Minas Gerais no Município
de Guanhães, com a intenção de servir como polo indutor para toda a região dos
vales dos Rios Suaçuí e Santo Antonio, abrangendo cerca de 77 Municípios dessas
bacias.

Existe um consenso sobre a necessidade da interiorização do ensino superior no
Brasil, tendo em vista que o acesso ao ensino público superior de qualidade é um
fator  fundamental  para  a  manutenção  e  ampliação  do  desenvolvimento  social,
econômico e cultural de uma região.

Guanhães  é  polo  para  uma  região  estratégica  do  Estado  pela  importância
sociocultural  e  agora  econômica,  marcada  pelo  início  da  atividade  minerária  em
diversos municípios da região. O referido município interliga vários municípios de sua
região e é cortado pela principal via de acesso à capital mineira, caracterizando-se
como principal rota.

Agora, com a criação do câmpus da Uemg em Guanhães, surge uma oportunidade
ímpar para o governo estadual  resgatar o desenvolvimento e a cidadania de uma
região que possui índices de desenvolvimento e condições de vida bem próximos aos
encontrados no norte,  nordeste e Vale do Jequitinhonha,  ensejando,  por  parte do
governo, a adoção de políticas de desenvolvimento que possam, no médio prazo,
transformar as realidades locais.

A criação de um câmpus da Uemg em Guanhães torna-se uma grande necessidade
da  região.  A formação  de  recursos  humanos  qualificados,  o  desenvolvimento  da
pesquisa científica e a extensão universitária proporcionarão o incremento desse polo
estratégico de desenvolvimento.
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Essa iniciativa certamente contribuirá significativamente para o desenvolvimento da
região e para a melhoria da qualidade de vida da população, ao possibilitar o acesso
ao ensino superior de qualidade, adequado às suas peculiaridades.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da Casa Legislativa
Mineira.

– 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 914/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.565/2011)

Acrescenta inciso ao art. 6° da Lei n° 16.306, de 7 de agosto de 2006.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art.  6° da Lei n° 16.306, de 7 de agosto de 2006, fica acrescido do

seguinte inciso IV:
“Art. 6° – (...)
IV  –  disponibilizar  aos  distritos  com  população  superior  à  do  município  menos

populoso do Estado o acesso aos serviços de telecomunicações, especialmente ao
serviço móvel com capacidade de prover a telefonia e transmissão de dados.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A proposição em análise pretende acrescentar dispositivo ao art. 6° da

Lei  n°  16.306,  que  criou  o  Fundo  de  Universalização  do  Acesso  a  Serviços  de
Telecomunicações  em  Minas  Gerais  –  Fundomic  –,  de  modo  a  priorizar  a
implementação  dos  serviços  de  telefonia  móvel  nos  distritos  mais  populosos  do
Estado.

A proposta já foi inserida, de maneira genérica, em planos de governo anteriores,
porém  estes  deixaram,  tal  qual  a  lei  de  instituição  do  Fundomic,  de  definir  as
comunidades que serão atendidas prioritariamente.

O projeto em apreço pretende corrigir  essa distorção,  contemplando os distritos
com  maior  número  de  habitantes  do  Estado.  Muitos  desses  distritos  são  mais
populosos  do  que  muitas  cidades  que  já  se  encontram  com  os  serviços  em
funcionamento.
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– 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 915/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.266/2014)

Dispõe sobre a campanha Adote uma Área Esportiva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a campanha Adote uma Área Esportiva.
Art.  2º  –  A  campanha  será  promovida  junto  às  indústrias,  estabelecimentos

comerciais, de prestação de serviços e de ensino da rede particular de educação,
instalados  no  Estado,  visando  à  conservação  dos  ginásios,  estádios,  campos  de
futebol, quadras esportivas e poliesportivas.

Art. 3º – Em contraprestação, ficam os adotantes autorizados a instalar uma placa
publicitária com a metragem máxima de 3m (três metros) por 5m (cinco metros), com
os seguintes dizeres: “Esta área é conservada por”.

Art. 4º – Obrigar-se-á a entidade que adotar a área esportiva escolhida a proceder à
conservação da infraestrutura do local, além da conservação de passeios existentes,
com materiais e pessoal próprio.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este projeto  tem  como  objetivo  garantir  a  manutenção  das  áreas

esportivas  de  nosso  Estado,  proporcionando à  população melhores  condições  de
utilização desses equipamentos.

Diante do exposto e considerando a grande relevância social  desta propositura,
rogo aos nobres colegas sua apreciação e aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 916/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.537/2011)

Dispõe sobre as exigências para a revalidação de títulos obtidos em instituições de
ensino do Mercosul no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica vedado aos órgãos da administração direta, indireta e às fundações

do Estado exigir a revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior
dos países membros do Mercosul.

Art. 2º – Aplica-se a vedação do art. 1º desta lei nos seguintes casos:
I – concessão de progressão funcional por titulação;
II – gratificação pela titulação;
III  –  concessão  de  benefícios  legais  decorrentes  da  obtenção  da  titulação

respectiva.
Parágrafo único – Os editais  de concurso público para seleção de docentes ou

pesquisadores não conterão exigências que possam ferir o disposto nesta lei.
Art.  3º – Esta lei  não se aplica aos títulos  obtidos no exterior  em instituição de

ensino localizada fora do território dos países membros do Mercosul.
Art.  4º  –  São  nulas  de  pleno  direito  as  exigências  de  revalidação que  possam

causar prejuízo aos detentores de títulos obtidos em instituição dos países membros
do Mercosul, em face daqueles equivalentes obtidos no Brasil, cujo tratamento venha
caracterizar obstáculo ao exercício da docência, pesquisa ou seleção para ingresso
na respectiva carreira, no âmbito da administração pública estadual direta, indireta e
fundacional.

Art. 5º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa
dias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto visa adequar a legislação estadual às normas exaradas

pelos acordos no campo educacional celebrados pelos países membros do Mercosul.
Atualmente, muitos brasileiros obtém sua titulação como mestres e doutores em

instituições qualificadas de países membros do Mercosul.  Entretanto, esses títulos
muitas vezes não são reconhecidos no Brasil ou encontram enorme dificuldade para
serem revalidados.

É, portanto, o objetivo deste projeto possibilitar aos acadêmicos com pós-graduação
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em universidades de países membros do Mercosul ter seus títulos reconhecidos no
território do Estado de Minas Gerais, sem necessidade de revalidá-los.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 520/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 917/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.866/2012)

Institui o Dia da Consciência Jovem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia da Consciência Jovem, a ser celebrado, anualmente,

no último domingo do mês de abril.
Parágrafo único – Na celebração de que trata esta lei, deverão ser realizadas, na

rede  pública  de  ensino,  palestras  e  programas  de  conscientização,  com  ampla
discussão a respeito de juventude, educação, relacionamento familiar, capacitação e
perspectivas para os jovens.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: Ser jovem é ter muita energia e disposição para realizar sonhos, é

acreditar que tudo é possível e, acima de tudo, lutar por um mundo melhor. Jovem é
aquele  ser  cheio  de  expectativas,  cheio  de  esperanças,  que está  na  fase  de  se
libertar para descobrir o mundo. Assim, todo jovem deve ser incentivado a participar
da vida política, social e cultural de um país, de um Estado ou da região ou cidade em
que vive. Ele precisa ter voz ativa para que possa traçar seu futuro e assegurar sua
estabilidade emocional e profissional.

A população jovem do mundo hoje equivale a mais de um terço da população do
planeta. Por isso, é necessário dar-lhe mais atenção oferecendo novas oportunidades
e muitas melhorias, principalmente na educação. Em contrapartida, para garantir os
seus direitos, o jovem não deve jamais se esquecer de que tem o dever de lutar por
esses direitos: saber  reivindicar o direito  à educação, ao ingresso no mercado de
trabalho, à saúde, à segurança nas ruas, à diversão.
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Cabe à sociedade preocupar-se com os  problemas da juventude,  como uso de
drogas,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  alcoolismo,  tabagismo,  violência,
desemprego e baixo rendimento escolar, e com soluções para dirimi-los ou eliminá-
los.

É óbvio que eles serão o futuro de cada nação e a solução para os problemas do
mundo. Hoje, eles estão atravessando uma fase entre a infância e a idade adulta,
entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Amanhã, estarão ocupando as
cadeiras do governo, a direção das corporações, o mercado de trabalho. Em vista
disso, se faz necessária ao jovem uma formação moral e intelectual que o faça refletir
sobre  os  verdadeiros  problemas  da  vida  em  sociedade,  sobre  o  exercício  da
cidadania e que, sobretudo, o ajude a encontrar um sentido para a vida.

A  educação  tradicional  tem  como  principal  objetivo  a  formação  integral  do
educando,  mas  não oferece  disciplinas  que  preparem  os  jovens  para  a  vida  em
sociedade  e  para  o  exercício  da  cidadania.  Para  minimizar  esses  problemas,  os
jovens conscientes e a sociedade têm se engajado no movimento do protagonismo
juvenil, que se relaciona, basicamente, com a preparação do jovem para exercer a
cidadania.

A juventude é uma fase de experimentação em que valores e convenções estão em
jogo. Todo jovem tem o ideal da autonomia, ou seja, ser reconhecido como alguém
cuja voz e opinião poderão, definitivamente, ajudar a mudar o estado das coisas. Ao
estimular essa autonomia intelectual  e a participação nos principais  problemas da
comunidade, a sociedade estará formando pessoas capazes de agir e influenciar na
vida política, social e cultural de um país, de um Estado ou de uma região. Estará,
enfim,  formando cidadãos mais  conscientes  e  preparados  na busca de um futuro
melhor para todos.

A instituição  do  Dia  da  Consciência  Jovem dará  a  oportunidade  de  que  seja
realizada  ampla  discussão  a  respeito  de  juventude,  educação,  relacionamento
familiar, capacitação e perspectivas para os jovens e sobre os problemas por eles
encontrados, como uso de drogas, tabagismo, alcoolismo, falta de educação sexual,
violência, desemprego e outros.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto
de lei nesta Casa Legislativa.
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– 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 918/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.374/2014)

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

redação:
“Art. 14 – O Conselho Estadual do Cooperativismo – Cecoop – será constituído por

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

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

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

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

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

Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop-MG – ;
d) três representantes de entidades indicadas pela Ocemg;
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e)  três  representantes  de  entidades  indicadas  pela  Unicafes-MG,  sendo  um
representante  das  cooperativas  de  catadores  de  materiais  recicláveis  e  dois  dos
demais ramos do cooperativismo solidário no Estado.

§ 1° – O Cecoop ficará subordinado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico – Sede.

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

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

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

redação:
“Art. 7° – Entre os dez vogais e respectivos suplentes da Jucemg designados a

partir das listas tríplices a que se refere o inciso I do art. 12 da Lei Federal n° 8.934,
de 18 de novembro de 1994, em consonância com o Decreto n° 22.753, de 9 de
março de 1983, um será indicado pelas organizações da sociedade civil presentes no
Cecoop,  por  meio  da  décima  lista  tríplice  a  ser  encaminhada  ao  governador  do
Estado.”.

Art. 5° – A Lei nº 15.075, de 2004, fica acrescida do seguinte artigo:
“Art.  …  –  O  poder  público  criará  mecanismos  específicos  para  estimular  o

cooperativismo na agricultura familiar.”.
Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: Esta proposição é fruto de proposta a nós encaminhada pela União

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

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 919/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.210/2014)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Janaúba o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-401 entre o Km 140,043 e o Km

143,408, no Município de Janaúba.
Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Janaúba a área

de que trata o art. 1°.
Parágrafo único – A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Janaúba 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, 8 de abril de 2015.
Paulo Guedes
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 Janaúba o trecho que especifica.

Essa doação é de suma importância para o desenvolvimento do município. Trata-se
de um trecho da Rodovia MG-401,  o qual está estritamente inserido em perímetro
urbano  com  grande  adensamento  populacional,  sendo  grande  o  interesse  do
município em promover a regularização no local.

Neste arcabouço, este projeto de lei visa à transferência dos direitos de posse do
trecho  em  comento  com  vistas  à  municipalização,  justificando-se  como  medida
adequada à futura regularização da titularidade do bem, possibilitando ao Município
de Janaúba 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
Janaúba,  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.
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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 Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 920/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.754/2013)

Altera a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da
parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Anexo I da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar na

forma do Anexo desta lei.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua

publicação.
ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° ..., de ... de ... de ...)
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)
* – O  quadro que contém os critérios de distribuição e os percentuais a que se

refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, foi publicado no Diário do Legislativo,
de 10.4.2015.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação:  O  Brasil  foi  eleito  como  sede  de  importantes  eventos  esportivos

profissionais,  como  a  Copa  do  Mundo  da  Fifa,  em  2014,  e  as  Olimpíadas  e
Paraolimpíadas, em 2016. Belo Horizonte é uma das cidades sede dos eventos, e
nela serão realizadas competições de várias modalidades olímpicas e paraolímpicas.

Eventos  de  tal  magnitude  podem  impulsionar  significativamente  as  políticas
públicas desportivas, sobretudo no interior do Estado, mediante a participação das
prefeituras municipais na preparação do Estado para sediá-los. O critério “esportes”
tem se tornado cada vez mais  relevante para a distribuição do ICMS Solidário (o
número de municípios habilitados aumentou de 94, em 2009, para 261, em 2011) e
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pode se tornar importante indutor de programas e projetos governamentais.
Dessa forma, julgamos que o aumento do repasse para esse critério propiciaria o

desenvolvimento  do  esporte  no  interior  do  Estado  e  valorizaria  as  gestões  mais
engajadas na promoção de um importante elemento da formação do ser humano,
especialmente dos mais jovens.

– 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 921/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.165/2013)

Institui o Polo de Piscicultura Ornamental e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituído  na  Microrregião  de  Muriaé  o  Polo  de  Piscicultura

Ornamental.
Parágrafo único – Integram o polo de que trata o caput deste artigo os Municípios

de Vieiras, Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé, Miradouro, Barão de Monte Alto, São
Francisco da Glória e Muriaé, sendo este último o município sede do polo.

Art. 2º – São objetivos do polo de que trata esta lei:
I – incentivar a produção e a comercialização dos peixes ornamentais;
II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao cultivo

dos peixes ornamentais;
III – 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:
I  –  promover  o  desenvolvimento  e  a  divulgação  de  boas  técnicas  de  manejo,

aplicáveis ao cultivo dos peixes ornamentais;
II  –  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  assistência  técnica  e  a

extensão rural;
III  –  fornecer  assistência  técnica  aos  produtores,  sendo  esta  gratuita  para  a

agricultura familiar;
IV  –  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e
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trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;
V  –  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para

fomentar o cultivo de peixes ornamentais;
VI – 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;

VII  –  propor  a  criação,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito
especiais para subsidiar as atividades de piscicultura ornamental.

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 e à comercialização dos peixes
ornamentais.

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, 8 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação:  Atualmente  o  maior  polo  produtor  brasileiro  de  peixes  ornamentais

localiza-se no Estado de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, sendo Muriaé o
maior município desse polo espontâneo.  Um estudo realizado pela Associação de
Aquicultores de Patrocínio do Muriaé – Aaquipam – estimou, em 2006, a existência de
mais de 350 produtores na região, prevalecendo os pequenos criatórios, com média
de 2 a 3ha cada. Uma grande vantagem da aquicultura ornamental é seu baixo custo
de  produção,  normalmente  realizado  em  regime  familiar,  sendo  uma  importante
atividade  na  geração  de renda.  A cadeia  produtiva  da  aquicultura  ornamental  na
região  da  Zona  da  Mata  mineira  ainda  é  pouco  organizada,  havendo  pouca
intersecção entre os agentes produtivos, de suporte (nutrição, medicação, outros),
acadêmicos  e  públicos.  A  facilitação  de  acesso  ao  crédito  agrícola,  com  linhas
específicas  para  esse  ramo  do  agronegócio,  auxiliaria  o  produtor  a  investir  na
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infraestrutura, insumos e tecnologia para melhorias  de seu empreendimento. Com
crédito mais barato e farto, o produtor pode agregar valor à sua produção, o que
resultaria em aprimoramento da cadeia produtiva de peixes ornamentais no Estado,
com  consequente  elevação  da  renda  e  da  atividade  econômica,  em  especial  da
região  de  Muriaé,  em  que espontaneamente  já  se  observa  o  nascimento  de  um
arranjo produtivo local. Por outro lado, a carência de informações científicas sobre os
aspectos  produtivos  (alimentação,  sistema  de  criação,  sanidade,  reprodução),
especialmente  das  espécies  nacionais,  tem  dificultado  o  desenvolvimento  da
aquicultura ornamental no Estado e no Brasil. Por esses motivos, peço o apoio dos
nobres deputados para a aprovação deste projeto.

– 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 922/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.955/2013)

Institui  no  Estado  o  Programa  de  Doação  de  Medicamentos  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituído  no  Estado  o  Programa  de  Doação  de  Medicamentos,

destinado a captar doações de medicamentos e a promover sua distribuição através
de hospitais da rede do Sistema Único de Saúde, de unidades básicas de saúde e de
entidades  assistenciais  sem  fins  lucrativos,  previamente  cadastrados  junto  à
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2º – O programa de que trata esta lei prevê a arrecadação, junto à população
do  Estado,  de  medicamentos  armazenados  em  domicílio  que  não  sejam  mais
utilizados  para  tratamento,  desde  que  estejam  dentro  do  prazo  de  validade
estabelecido pelo laboratório farmacêutico responsável por sua fabricação.

Parágrafo único – Os medicamentos cujo prazo de validade esteja vencido serão
coletados e separados e receberão destinação adequada.

Art.  3º  – Poderão participar  do  programa de  que trata  esta  lei  pessoas  físicas,
clínicas e  consultórios  médicos que recebam amostra grátis  de medicamentos  de
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indústrias, laboratórios farmacêuticos e distribuidores de medicamentos, por meio de
seus divulgadores.

Art. 4º – O Poder Executivo, nos postos de saúde e nos locais predeterminados,
promoverá a coleta dos medicamentos doados, confiando às referidas unidades a
guarda, a manutenção, a separação por tipo e a observância do prazo de validade
desses  medicamentos  para  posterior  distribuição  pelas  secretarias  municipais  de
saúde.

Parágrafo  único  –  Para  a  retirada  dos  lotes  de  medicamentos,  as  entidades
cadastradas  ou  as  pessoas  físicas  deverão  apresentar  no  ato  da  solicitação
receituário médico que comprove a necessidade de uso dos medicamentos que se
pretenda receber.

Art. 5º – O Poder Executivo realizará campanhas de esclarecimento e de estímulo à
doação de medicamentos, divulgando os locais de coleta.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A dificuldade que as pessoas carentes têm encontrado para adquirir

medicamentos para tratamento de suas doenças é notória, situação que se mostra
cada vez mais grave. Em razão dessa dificuldade e dos riscos decorrentes do uso
inadequado dos remédios, consideramos oportuna a apresentação desta proposta.

Frequentemente muitas pessoas utilizam apenas parte do medicamento prescrito
pelo médico, e quase como regra o que acaba sobrando na embalagem pode ser
aproveitado. Além disso, não são raras as vezes em que pessoas tentam doar seus
medicamentos em hospitais ou unidades de saúde sem sucesso. Paradoxalmente,
nós  nos  deparamos  diariamente  com  pessoas  buscando  desesperadamente  o
remédio  receitado  por  seu  médico  sem  conseguir  encontrá-lo,  até  mesmo  na
secretaria competente.

Nenhum  outro  órgão  público  ou  entidade  é  mais  capacitado  para  receber  os
medicamentos e fazer sua triagem do que a própria Secretaria de Saúde. A ideia de
captar os medicamentos excedentes vem suprir uma lacuna deixada há muito pela
falta de recursos para a área de saúde. Como a Secretaria de Saúde poderá receber
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as  doações  tanto  de  pessoas  físicas  como  dos  próprios  laboratórios  e  dos
consultórios médicos, que possuem grande quantidade de amostras grátis, não resta
dúvida de que muitos usuários do SUS terão o tratamento concluído com a coleta e
distribuição desses remédios.

Ademais,  existem  outros  motivos  tão  importantes  quanto  suprir  a  carência  de
determinados  medicamentos  na  rede  pública,  como  evitar  que  os  medicamentos
sejam jogados no meio ambiente e que os profissionais que trabalham na coleta do
lixo  e  as  pessoas  que sobrevivem  da  atividade de coleta  de  resíduos sólidos  se
contaminem.

Um exemplo de uma ação bem-sucedida nessa área foi o programa de devolução
de medicamentos criado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Em quatro meses
de  campanha,  foram  devolvidas  14  mil  caixas  de  remédios,  o  que  gerou  uma
economia de R$120.000,00, equivalente a uma média mensal de R$30.000,00, valor
suficiente  para  se  comprar  um  respirador  por  mês  para  uma unidade de terapia
intensiva.

Assim,  contamos  com  o  indispensável  apoio  de  nossos  nobres  pares  para
aprovação desta importante propositura.

– 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 923/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.315/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Ação
Social Sagrada Família – Adescasf –, com sede no Município de Serro.

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

Comunitário e Ação Social Sagrada Família – Adescasf –, com sede no Município de
Serro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário e Ação Social Sagrada
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Família  –  Adescasf  –,  é  entidade  sem  fins  lucrativos  constituída  em  9/7/2000.
Funciona na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Morro de Areia, no Município
de  Serro.  Tem por  finalidade a  prestação  de serviços  para  fomento  da  atividade
agropecuária, firmando convênios e desenvolvendo canais de comercialização, além
de melhorar a qualidade de vida de seus associados, através da atividade econômica
e da integração social, cultural e desportiva.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 924/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 659/2011)

Dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos programas, dos projetos e
dos benefícios da assistência social do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O usuário da rede socioassistencial do Estado tem direito a uma política

pública  eficaz  para  enfrentamento  de  sua  condição  de  vulnerabilidade  e  risco,
decorrente da pobreza, da ausência de renda ou de acesso aos serviços públicos,
dos  ciclos  de  vida,  da  fragilização  de  vínculos  afetivos,  da  discriminação  etária,
étnica, de gênero ou por deficiência, ou da ameaça ou da violação dos direitos.

§ 1º – O usuário da rede tem direito a benefícios e serviços de qualidade.
§ 2º – O dever de garantir a igualdade de acesso, a qualidade, a transparência e a

participação  da  sociedade  é  extensivo  a  entidades  privadas,  contratadas  ou
conveniadas, que recebam recursos públicos.

Art. 2º – A proteção social assegurada pelo Estado deve garantir aos usuários:
I  –  segurança  de  acolhida:  destina-se  a  proteger  e  recuperar  situações  de

abandono e isolamento,  mediante ações de abordagem e oferta de uma rede de
serviços de curta, média e longa permanências;

II – segurança de renda: garante a concessão de bolsas-auxílios financeiros e de
benefícios continuados;

III  – segurança de convívio ou vivência familiar:  restabelece e fortalece vínculos
familiares e sociais;
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IV – segurança de autonomia: favorece o protagonismo, a independência pessoal e
o exercício da cidadania;

V –  segurança de sobrevivência:  oferece benefícios  eventuais  em situações  de
risco circunstancial.

Art. 3° – A prestação dos serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios de
assistência social aos usuários:

I – tem caráter preventivo e de proteção, universal, igualitário, não contributivo e
promotor da inclusão social, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social;

II  –  tem  como  objetivo  a  conquista,  pelo  usuário,  das  condições  de
autonomia,convívio,  socialização,sustentabilidade,  protagonismo,capacitação  e
acesso  a  oportunidades,  de  acordo  com  sua  capacidade,  dignidade  e  projetos
pessoal e social.

Art. 4º – São direitos do usuário da rede socioassistencial do Estado:
I  –  atendimento  digno,  atencioso,  respeitoso  e  adequado,  sem  procedimentos

vexatórios ou coercitivos;
II – atendimento livre de qualquer discriminação, restrição ou negação, em vista de:
a) idade ou raça;
b) gênero ou orientação sexual;
c) condições sociais ou econômicas;
d) convicções culturais, políticas ou religiosas;
e) estado de saúde ou condição de portador de patologia,deficiência ou lesão;
III – acesso à rede de serviço com reduzido tempo de espera;
IV – prioridade no atendimento, se criança ou adolescente, conforme o Estatuto da

Criança e do Adolescente;
V – convivência familiar e comunitária;
VI – não sofrer assédio sexual ou moral, violência, constrangimento nem privação

da liberdade física durante a prestação do serviço;
VII  –  ter  garantida  a  acessibilidade  aos  serviços,  com  o  fim  das  barreiras

arquitetônicas e de comunicabilidade, se pessoa com deficiência ou de necessidades
especiais;

VIII – ter assegurados durante a prestação do serviço socioassistencial:
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a) a integridade física;
b) a privacidade física;
c) a individualidade;
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;
e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal;
f) a segurança do atendimento;
IX  –  ser  identificado  e  tratado,  nas  relações  interpessoais,  por  seu  nome  ou

sobrenome;
X – identificar as pessoas responsáveis  por sua assistência através de crachás

visíveis e legíveis, que contenham nome e função ou cargo;
XI – ter acesso a fichas e registros em seu nome ou autorizar alguém a acessá-los;
XII – ser imediatamente conduzido para exame de corpo de delito em caso de lesão

corporal ocorrida no âmbito da instituição prestadora de serviço;
XIII – ser prévia e expressamente informado quando o procedimento proposto for

experimental ou fizer parte de pesquisa, sendo sua participação consentida de forma
livre e esclarecida;

XIV  –  ser  informado  sobre  a  utilização  de  materiais  de  registro  audiovisual  e
pesquisas a ele referentes;

XV – receber informações claras e objetivas, adaptadas a sua condição cultural,
sobre:

a)  seus  direitos  e  disposições  limitativas  ou  condicionantes  de  seu exercício,  e
sobre a duração prevista do serviço socioassistencial;

b) o órgão ou a entidade que prestam o atendimento, sua situação e competência
legal ou jurídica, prazos e respostas sobre requerimentos e processos;

c) razões da negativa, do atraso, da insuficiência ou da inadequação na prestação
do serviço, medidas adotadas e prazos para correção de irregularidades;

XVI  –  revogar  consentimentos  e autorizações  dados  anteriormente,  por  decisão
livre e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções de nenhuma espécie;

XVII – indicar um representante, de sua livre escolha, para tomada de decisões, em
caso de incapacidade de exercer sua autonomia;

XVIII – ter garantido o acesso, em caso de acolhida, a:
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a) assistência social, psicológica e jurídica;
b) assistência espiritual e religiosa, segundo sua opção ou histórico familiar;
c) atividades terapêuticas ou lúdicas, sob orientação;
d) instalações físicas dignas e apropriadas à condição do usuário;
XIX – não sofrer abandono nem prestação insuficiente do serviço que caracterize

ou  gere  condições  de  desnutrição  ou  de  higiene  precárias  ou  degradantes  da
dignidade humana;

XX  –  poder  entrar  em  contato,  quando  no  âmbito  de  instituição  prestadora  de
serviço,  com  parentes,  responsáveis,  procuradores,  advogados  ou  autoridades
afetas, pessoalmente e por via telefônica;

XXI – ter garantido seu direito de receber visitas;
XXII – continuar a receber, em caso de proteção integral, o benefício de que trata o

art. 20 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;
XXIII  –  ter  disponibilizados  pela  administração  pública  estadual,  programas  e

serviços de assistência social articulados com os sistemas de direitos humanos, de
justiça e de saúde;

XXIV  –  ter  acesso  a  serviços  públicos  gratuitos  de  escuta,  orientação  e  apoio
sociofamiliar e comunitário;

XXV – receber as medidas extensivas, de proteção social básica ou especial, ao
grupo familiar, respeitada a singularidade de seu arranjo;

XXVI – ter acesso a orientação e a ações concretas, por parte da administração
pública estadual, para reintegração no mundo do trabalho e da renda;

XXVII – ter assegurado seu direito de petição, resposta e recurso a autoridades,
para requerer ou denunciar fato relativo a serviço de assistência social;

XXVIII – participar de conselhos, fóruns e demais mecanismos de controle social
que discutam e definam a política de assistência social;

XXIX – ter acesso a ouvidorias e a outros órgãos competentes para reclamar seus
direitos ou apresentar denúncias.

Art. 5º – Os órgãos e as entidades públicas e privadas conveniadas ou contratadas
pelo poder público devem qualificar e capacitar recursos humanos para execução das
ações socioassistenciais.
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Parágrafo  único  –  Os  serviços  de  acolhida  dos  indivíduos  deverão  ser
reestruturados,  para  adequarem-se  às  modalidades  de  atendimento  previstas  na
legislação federal.

Art.  6º  –  É vedado  aos  serviços  públicos  de  assistência  social  e  às  entidades
públicas e privadas conveniadas ou contratadas pelo poder público:

I – negar ou retardar atendimento;
II  –  praticar  ou  permitir  qualquer  forma de discriminação entre  os  usuários  dos

serviços;
III  –  submeter  os  usuários  a  violência  física  ou  psicológica  ou  a  medidas  de

privação de liberdade física;
IV – relegar o usuário a situação de abandono físico ou psicológico;
V – divulgar ou expor à curiosidade pública dados sigilosos ou condição especial de

usuário;
VI  –  omitir  informação,  não  encaminhar  requerimento,  pedido  de  informação,

reclamação de usuário nem resposta;
VII – impedir ou dificultar ao usuário o exercício de qualquer direito previsto nesta

lei.
Art.  7°  –  As  pessoas  jurídicas  de  direitos  público  e  privado  conveniadas  ou

contratadas  são  responsáveis,  objetivamente,  pelos  danos  que  seus  agentes
causarem ao indivíduo ou à sociedade.

§ 1º – O descumprimento do disposto nesta lei implicará sanções administrativas,
civis e penais, com cancelamento do contrato ou do convênio e imediata suspensão
do repasse de recursos públicos.

§ 2º – O servidor público que contribuir para o descumprimento desta lei  estará
sujeito a processo administrativo e penalidade correspondente à falta, sem prejuízo
das demais sanções civis e criminais cabíveis.

§ 3º – Consideram-se infratoras desta lei as pessoas físicas ou jurídicas que direta
ou indiretamente tenham concorrido para o cometimento da infração.

Art.  8º  –  Qualquer  pessoa  é  parte  legítima  para  denunciar  os  casos  de
descumprimento  desta  lei  aos  Conselhos  Municipais,  Estaduais  ou  Nacional  de
Assistência Social, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, de Defesa dos
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Direitos do Portador de Deficiência, aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público,
às  Ouvidorias,  às  Delegacias,  às  Comissões  de  Direitos  Humanos  ou  a  outras
autoridades competentes.

Art. 9º – Aplicam-se subsidiariamente a esta lei o Estatuto do Idoso, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica de Assistência Social.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
André Quintão
– 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 925/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.372/2011)
Dispõe sobre a Política Estadual de Combate à Seca no Semiárido Mineiro e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Estado adotará a Política Estadual de Combate à Seca no Semiárido

Mineiro com o objetivo de aplicar medidas de caráter estruturantes e emergenciais.
Art. 2º – A Política Estadual de Combate à Seca no Semiárido Mineiro terá como

objetivos:
I – atendimento econômico e social;
II – disponibilização de sementes e grãos para venda em balcão, em atendimento

aos produtores rurais;
III  –  garantia  de  liberação,  pelos  agentes  financeiros  oficiais,  de  crédito  de

emergência para suprimentos, ração e insumos;
IV – prorrogação, de no mínimo um ano, da data de vencimento dos financiamentos

rurais, quando os motivos da seca o exigirem;
V – garantia de abastecimento e distribuição de água;
VI – garantia de atendimento com carro-pipa à população alvo;
VII – implantação de adutoras;
VIII  –  construção  de  barragens  e  pequenas  barragens  para  alimentar  o  lençol

freático e perenizar córregos e rios;
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IX – construção de caixas d'água coletoras de água pluvial para uso humano e
animal.

Art. 3º – O Estado dará suporte técnico, financeiro e operacional aos municípios
que  se  encontram  em  estado  de  emergência  e  estado  de  calamidade  pública,
apoiando com ações,  por  meio  de  parcerias,  convênios  e  empreendimentos,  que
visem combater a seca.

Art. 4º – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe ao Estado
criar  programas,  instituir  projetos,  planos e  grupos técnicos em articulação com a
sociedade  civil  organizada,  abrir  linhas  de  créditos  e  conceder  incentivos  fiscais,
realizar  obras  de  infraestrutura,  bem  como  consignar  dotação  orçamentária
específica.

Art. 5º – Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados a partir da
data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Constituição Mineira, por meio do seu art. 41, incisos II e III, com a

finalidade  de  atender  as  regiões  mais  pobres,  determina  que o  Estado  articulará
regionalmente a ação administrativa, com o objetivo de “contribuir para redução das
desigualdades  regionais,  mediante  execução  articulada  de  planos,  programas  e
projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do
mesmo  complexo  geoeconômico  e  social;  assistir  os  municípios  de  escassas
condições de propulsão socioeconômica situados na região, para que se integrem no
processo de desenvolvimento”.

A seca constitui evento crítico capaz de devastar toda uma comunidade, sobretudo
quando esta é afetada pela pobreza de sua população, como é a situação crítica que
assola a região do semiárido mineiro .

Os efeitos calamitosos da seca têm capacidade de afetar violentamente a economia
da região, enfraquecendo principalmente o setor agrícola, que é, em essência, a base
do sustento da população.

No  Norte  de  Minas,  o  plantio  da  safra  2003-2004  foi  iniciado  em  outubro,  e
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confirma-se  a  previsão  de  redução  da  área  a  ser  plantada  na  região  em
aproximadamente  15%  em  relação  à  última  safra.  Dados  preliminares  registram
perdas  de  diversas  culturas  com  percentuais  variando  de  15%  a  50%,  podendo
chegar a 70%, se as chuvas não retornarem em dezembro deste ano. As culturas
mais  comprometidas  foram  feijão,  arroz,  milho  e  sorgo.  Cerca  de  50%  da  área
perdida está sendo replantada e corre o risco de não germinar devido à estiagem
prolongada e à baixa umidade no solo.

Na pecuária, o rebanho bovino de cerca de 2 milhões de cabeças ainda está muito
magro, e, provavelmente, deverão ocorrer baixas em virtude da seca, interferindo,
assim, na produção de leite e carne.

Não  podemos  permanecer  de  braços  cruzados  e  deixar  que  nossa  população
carente, que vive em extremo estado de pobreza nessas regiões, sobreviva como
animais famintos, por falta de recursos que possam sanar os problemas causados
pela falta de chuva.

Portanto, precisamos instituir a Política Estadual de Combate à Seca no Semiárido
Mineiro, adotando medidas de caráter estruturante e emergencial,  que contribuirão
para alavancar o desenvolvimento dessa sofrida região.

Diante do exposto, conto com a sensibilidade dos nobres colegas para a aprovação
deste importante projeto.

– 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 926/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 736/2011)

Dispõe  sobre  a  celebração  de  parcerias  entre  o  poder  público  e  entidades  e
organizações de assistência social, para a execução de ações no âmbito da política
de assistência social, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Para a execução das ações no âmbito da política pública de assistência

social no Estado poderão ser celebradas parcerias, sob a forma de convênios, entre o
Poder Executivo e entidades e organizações de assistência social, constituindo a rede
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socioassistencial estadual, com a finalidade de assegurar o disposto na Lei Orgânica
de Assistência Social – Lei Federal nº 8742, de 7 de dezembro de 1993, e na Política
Estadual de Assistência Social.

Art.  2º  – Rede socioassistencial  é  um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, que ofertam benefícios, serviços, programas e projetos de
proteção social  básica  e  especial,  de  forma articulada e  hierárquica  por  nível  de
complexidade.

Art.  3º  –  Consideram-se,  para  efeitos  desta  lei,  entidades  e  organizações  de
assistência social  aquelas  constituídas sem fins  lucrativos, com finalidade pública,
que realizam, de forma continuada e permanente,  serviços,  programas, projetos e
benefícios de proteção social básica e especial, ou atuam no assessoramento e na
defesa de direitos socioassistenciais.

Parágrafo único – Caracterizam as entidades e organizações de assistência social:
I – serem pessoas jurídicas de direito privado, legalmente constituídas;
II  –  terem  expressos,  em  seu  relatório  da  atividades,  objetivos  conforme  a  Lei

Orgânica de Assistência Social e o Plano Estadual de Assistência Social;
III – realizarem atendimento ou defesa de direitos na área de assistência social de

forma permanente;
IV  –  garantirem  o  acesso  gratuito  dos  usuários  aos  serviços,  sendo  vedada  a

cobrança de qualquer espécie;
V – aplicarem rendas, recursos ou resultado operacional no desenvolvimento de

seus objetivos institucionais;
VI – garantirem a transparência nas suas ações, comprovada por meio de planos

de  trabalho,  relatórios  ou  balanços  sociais  ao  Conselho  de  Assistência  Social
competente.

Art.  4º  – Constitui  objetivo  da  celebração das  parcerias  de  que trata  esta  lei  a
execução  de  ações  para  o  enfrentamento  concreto  e  eficaz  da  condição  de
vulnerabilidade e risco da família e do indivíduo, decorrente da pobreza, da ausência
de renda ou de acesso aos serviços públicos, dos ciclos de vida, da fragilização de
vínculos afetivos, da discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiência, da
desvantagem  pessoal  resultante  de  deficiências,  da  ameaça  ou  da  violação  dos
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direitos,  do  uso  de  substâncias  psicoativas,  da  violência  no  núcleo  familiar,  da
inserção precária ou não-inserção no mercado de trabalho formal e informal ou de
estratégias  e  alternativas  diferenciadas  de  sobrevivência  que  representem  risco
pessoal e social.

Art. 5º – O Estado poderá estabelecer convênio nos seguintes casos:
I – nos municípios não habilitados, na gestão inicial, básica e plena;
II  –  na  oferta  de  serviços  regionalizados  de  proteção especial  de  média  e  alta

complexidade;
III – na implantação de consórcios públicos intermunicipais;
IV – na implantação e execução de projetos de inclusão produtiva;
V  –  na  execução  de  programas  de  capacitação  de  gestores,  profissionais,

conselheiros e prestadores de serviços;
VI – na instalação do sistema estadual de monitoramento e avaliação das ações de

assistência social;
VII – na elaboração de diagnósticos que subsidiem a elaboração do Plano Estadual

de Assistência Social;
VIII – nas ações da política de assistência social que competem ao Estado.
Art.  6º  –  Os  convênios  obedecerão  à  Política  Estadual  de  Assistência  Social,

observados os seguinte princípios:
I  – supremacia do atendimento às necessidades sociais  sobre as exigências de

rentabilidade econômica;
II  –  universalização dos direitos  sociais,  a  fim  de  tornar  o  destinatário  da  ação

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
III – respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios

e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IV  –  igualdade  de  direitos  no  acesso  ao  atendimento,  sem  discriminação  de
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

V – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais,
bem  como  dos  recursos  oferecidos  pelo  poder  público  e  dos  critérios  para  sua
concessão;
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VI – complementaridade entre o poder público e as entidades e organizações de
assistência  social  na  prestação  de  serviços  à  população,  assegurado  o  caráter
público do atendimento;

VII  –  igualdade  de  oportunidade  para  assinatura  de  convênios,  com  ampla
publicidade desde sua proposição até a homologação;

VIII  –  participação da população,  por  meio  de  organizações  representativas,  na
formulação  das  políticas  de  assistência  social  e  no  controle  das  ações  sociais
desenvolvidas.

Parágrafo  único  –  É característica  básica  das  parcerias  de  que trata  esta  lei  a
mútua disponibilização de recursos entre o Estado e as entidades.

Art. 7º – Os convênios deverão conter cláusulas prevendo:
I – publicidade obrigatória das atividades pelas entidades conveniadas;
II – cumprimento dos padrões de qualidade próprios da atividade;
III – compromisso das entidades com as deliberações dos Conselhos Municipais e

Estadual de Assistência Social com as diretrizes da Política Estadual de Assistência
Social e com as ações de democratização da gestão dos serviços prestados.

Parágrafo  único  –  Para  entidades  que  apresentem  despesas  com  pessoal,  o
convênio preverá o repasse de recursos em treze parcelas.

Art. 8º – As entidades e organizações de assistência social, para firmar convênio
para a prestação de ações de assistência social, deverão:

I  –  ser  registradas  no  Conselho  de  Assistência  Social  de  seu  município  ou  no
Conselho Estadual  de  Assistência Social  –  Ceas –,  quando for  o  caso,  conforme
disposto no art. 9º da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

II – ser registradas no conselho setorial específico, se recomendado pela legislação
em vigor;

III – estar vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social e à Política Estadual
de Assistência Social;

IV – desenvolver ações de assistência social sem fins lucrativos;
V  –  ter  condições  técnicas  e  materiais  para  garantir  os  padrões  de  qualidade

próprios da atividade;
VI – apresentar plano em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 8.742,

de 1993;
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VII – apresentar escrituração contábil comprobatória das receitas e da aplicação de
recursos;

VIII – estar subordinadas ao controle social;
IX  –  desenvolver  ações  que  tenham  centralidade  na  família  e  garantam  a

convivência familiar e comunitária.
Art. 9º – As propostas para a assinatura de convênio serão analisadas pelo órgão

competente,  sendo  submetidas,  posteriormente,  ao  Ceas,  para  apreciação  e
aprovação, em reunião pública regionalizada.

Parágrafo único – Em caso de empate entre entidades candidatas a celebrar  o
mesmo  convênio,  caberá  ao  órgão  competente  e  ao  Ceas  indicar  a  vencedora,
observados os critérios de qualidade definidos por esse conselho e pelos conselhos
específicos.

Art. 10 – Serão automaticamente renovados, na forma da lei, os convênios que:
I – preencherem os requisitos legais;
II – comprovarem qualidade no atendimento;
III – tiverem demanda justificada.
§ 1º – Os convênios firmados que atenderem ao disposto neste artigo não poderão

ser rescindidos pelo poder público sem prévia autorização do Ceas.
§ 2º – Caso seja rescindido o convênio, será garantida a manutenção dos recursos

para  o  mesmo  tipo  de  atendimento  e  para  a  mesma  região,  desde  que  exista
demanda justificada.

Art. 11 – Cabe à entidade conveniada:
I – apresentar ao órgão estadual competente:
a) plano anual de trabalho contendo o plano de custos, de custeio e de aplicação

dos  recursos  públicos  recebidos  pelo  convênio,  bem  como  a  contrapartida  da
entidade;

b) prestação de contas mensal junto ao órgão gestor, incluindo o relatório mensal
de atendimento;

c) avaliação anual da qualidade das ações prestadas, conforme o estabelecido nos
arts. 6º, 7º e 8º desta lei;

II  – informar aos usuários sobre o padrão de qualidade e o caráter  público das
ações a que têm direito por força do convênio;
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III – prestar aos órgãos públicos e à Assembleia Legislativa informações solicitadas
com relação ao convênio.

Art. 12 – Cabe ao Poder Executivo:
I – garantir no orçamento anual, em dotações específicas, nos respectivos fundos,

os recursos necessários ao cumprimento dos convênios;
II – demonstrar ao Ceas a suficiência de recursos alocados no orçamento estadual

para manutenção dos convênios;
III  –  convocar,  para as  reuniões públicas regionalizadas,  indicadas no art.  9º,  o

Ceas e os conselhos setoriais específicos, de acordo com a natureza do serviço a ser
conveniado;

IV – garantir a capacitação e o treinamento dos recursos humanos que operam as
ações conveniadas;

V – proceder à fiscalização da qualidade da assistência prestada e da aplicação dos
recursos alocados e respectiva contabilização;

VI  –  tornar  público,  por  meio  do diário  oficial  do Estado,  o extrato do convênio
realizado;

VII – estabelecer política de supervisão da rede conveniada, definindo normas e
procedimentos para execução dos serviços.

Parágrafo único – Deverá o órgão estadual competente manter cadastro único das
entidades registradas conforme exigido nos incisos I  e II  do art.  8º,  divulgando as
informações através do diário oficial do Estado.

Art.  13  –  Para  o  estabelecimento  de  parcerias,  o  Poder  Executivo  publicará  no
diário oficial do Estado:

I – a justificativa da necessidade de implantação de ações sociais específicas, em
conformidade com o Plano Estadual e com a Política Estadual de Assistência Social;

II – indicação da região em que se localizará o atendimento;
III  –  indicação  da  forma  e  dos  prazos  de  apresentação  de  proposta  pelos

interessados;
IV – a homologação do convênio firmado, o prazo e os padrões de qualidade a

serem assegurados.
Art. 14 – Aplica-se à celebração dos convênios de que trata esta lei a legislação
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estadual e a federal pertinentes, especialmente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social

– Loas, 1993, – consagraram a assistência social como política pública, dever do
Estado e direito do cidadão. Integrando o chamado tripé da seguridade social, ao lado
da saúde e da previdência social, a assistência social passou a incorporar o sistema
de  proteção  social  brasileiro,  tornando-se  política  não  contributiva,  de
responsabilidade do Estado e acesso universal.

A Loas regulamentou os preceitos constitucionais garantindo a provisão de mínimos
sociais  através  de  um  “conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  pública  e  da
sociedade”. Instituiu um modelo de gestão descentralizado e participativo, constituído
pelas três esferas de governo, com comando único das ações, e pelas entidades e
organizações  de  assistência  social.  Definiu,  além  disso,  os  instrumentos  para  a
gestão da política, a saber: criação dos conselhos e fundos e elaboração dos planos
de assistência social.

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS –, aprovada em 2004, instituiu o
Sistema Único de Assistência Social – Suas – assegurando o caráter de política de
proteção  social  através  da  implantação  de  ações  de  proteção  básica  e  proteção
especial  desenvolvidas  pela  rede  socioassistencial.  De  acordo  com  a  Norma
Operacional Básica – NOB/2005 –, a rede socioassistencial, que integra o Suas, é
constituída por um conjunto de serviços públicos desenvolvidos pelo Estado e pelas
entidades e organizações de assistência social, de forma complementar. Desta forma,
as  entidades  de  assistência  social  são  prestadoras  de  serviço  e  cogestoras  da
política.  O  Estado,  além  de  responsável  pela  condução  e  execução  da  política,
deverá constituir a rede e normatizar e monitorar os serviços socioassistenciais.

Portanto, todas as legislações e normatizações existentes consideram as entidades
e  organizações  de  assistência  social  como  co-responsáveis  pela  execução  dos
serviços e pela defesa dos direitos socioassistenciais.
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Considerando as entidades e as organizações de assistência social como parceiras
da  política  pública  de  assistência  social,  o  projeto  de  lei  que  ora  apresentamos
pretende constituir a rede socioassistencial em Minas Gerais, através da celebração
de convênios entre o poder público estadual e as entidades.

O projeto de lei em tela estabelece a gestão democrática dos convênios através de
processo transparente e participativo, que envolve o poder público, as entidades e o
Ceas, reforçando, desta forma, o controle social. Cabe ao poder público estadual a
divulgação  da  justificativa  da  demanda  e  dos  critérios  necessários  para  o
estabelecimento dos convênios, através da publicação no diário oficial. As entidades
e o Ceas participam, em conjunto com o órgão gestor, de reuniões regionalizadas que
irão avaliar a demanda e selecionar as entidades a serem conveniadas.

O projeto de lei  determina a renovação automática dos convênios que possuem
demanda  justificada,  comprovem  a  qualidade  do  atendimento  e  preencham  os
requisitos legais, assegurando o caráter continuado dos serviços de proteção social
básica  e  especial,  bem  como a  qualidade  das  ações  prestadas  aos  usuários  da
política  de  assistência  social.  A  rescisão  de  convênio  só  poderá  ser  efetuada
mediante  autorização  do  Ceas  e,  caso  permaneça  a  demanda  da  prestação  do
serviço,  seus  recursos  deverão  ser  garantidos  para  a  mesma região.  Determina,
também, que para as entidades que possuem despesas com pessoal seja efetuado o
pagamento da 13ª parcela, além de assegurar a capacitação dos recursos humanos
que atuam nas entidades.

As entidades e organizações de assistência social, para estabelecer convênios com
o poder público, deverão estar integradas ao Suas e executar ações que estejam
vinculadas  à  política  e  ao  plano  estadual  de  assistência  social.  Ficam  também
assegurados  os  recursos  para  a  execução  dos  convênios,  em  dotações
orçamentárias específicas que deverão ser previamente aprovadas pelo Ceas.

Pela relevância social da matéria e pela necessidade de sua imediata aprovação,
em virtude da inexistência de regulamentação específica para a área, confiamos na
incondicional aprovação desta proposta pela Casa.

– 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 927/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.361/2011)

Institui a Feira Literária de Autores Brasileiros – Flab – e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica instituída no Estado de Minas Gerais a Feira Literária  de Autores

Brasileiros – Flab –, que tem por objetivo estimular a produção literária, baixar o preço
das obras literárias, incentivar o turismo regional, aumentar o acervo das bibliotecas
públicas, devendo integrar o calendário cultural do Estado.

Art. 2º – A feira será itinerante, atendendo a demanda de cada região, podendo
ocorrer simultaneamente em mais de um município, realizada em recinto público que
ofereça condições para receber um grande número de visitantes.

§ 1º – Somente o autor poderá participar da Flab, desde que exponha somente
obras de sua autoria,  devendo doar  dez exemplares  de  cada obra às  bibliotecas
públicas estaduais, ou, se preferir, às bibliotecas do município que sediar a feira.

§ 2º – É vedada a participação de empresas, editoras e livrarias no evento.
§ 3º – Será feito  sorteio para distribuição dos locais  de exposição e venda das

obras,  devendo  ser  padronizados  pelos  organizadores  o  espaço  e  o  material
promocional de divulgação do evento.

Art. 3º – As atividades da Flab serão regulamentadas pela Secretaria de Estado de
Educação, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura.

Art.  4º  – As despesas  decorrentes  da  aplicação desta  lei  correrão à  conta  das
dotações orçamentárias próprias e serão suplementadas, se necessário.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias de
sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Em eventos de grande porte, tais como a Bienal do Livro, predominam

as grandes empresas e seus interesses na comercialização das obras.
O alto custo dos grandes eventos provoca aumento no preço das obras, que às

vezes chega a ser idêntico ou até superior ao encontrado nas livrarias.
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Somado a isso, o autor permanece refém das editoras, que determinam os valores
e canais  de  distribuição e que geralmente preferem divulgar  as obras de  autores
famosos, o que inibe o surgimento de novos autores.

A exemplo do que ocorre em festivais literários, comuns em outras regiões do País,
a tendência é que uma feira de autores brasileiros como a proposta se transforme em
grande aglutinador de consumidores e, ao mesmo tempo, possa servir de incentivo à
cultura e ao turismo, além de atuar como mecanismo para criação ou intensificação
do hábito da leitura.

Um evento destinado unicamente aos autores permitirá a comercialização de obras
literárias  a preços mais  em conta,  incentivando o surgimento de novos autores e
aquecendo o mercado de trabalho com a intensificação das publicações.

Ademais, o evento poderá propiciar o aumento do acervo das bibliotecas públicas,
com custo zero para a administração.

O sorteio dos locais e a padronização do espaço e dos meios de divulgação serão
necessários para a democratização do evento, impedindo que autores de maior poder
aquisitivo sejam privilegiados, tanto na escolha dos locais quanto na divulgação de
suas obras.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 928/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.327/2011)

Cria o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de Consumo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criado o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de Consumo,

com o objetivo de fazer o controle social da saúde e da segurança dos consumidores
de produtos e serviços colocados no mercado.

§  1º  –  Os  dados  do cadastro  auxiliarão  o  poder  público  e  os  fornecedores  na
atuação  preventiva  e  dirigida  à  educação  dos  consumidores  e  na  adequação  de
produtos e serviços.
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§ 2º  –  A redução dos  riscos  decorrentes  da  relação de  consumo pressupõe  a
adoção de um conjunto integrado de medidas do poder público, da iniciativa privada e
da sociedade.

Art.  2º  –  O  cadastro  será  responsável  pelo  levantamento,  pelo  registro  e  pela
análise das informações sobre acidentes de consumo, sem prejuízo do registro e da
alimentação de sistemas próprios dos órgãos setoriais.

§ 1º – Os hospitais e prontos-socorros das redes pública e privada encaminharão
trimestralmente ao cadastro o registro especificado dos atendimentos decorrentes de
acidentes de consumo.

§ 2º  – As informações sistematizadas serão encaminhadas aos órgãos públicos
competentes e aos respectivos representantes dos consumidores e das categorias
dos fornecedores de bens e serviços, a fim de subsidiá-los na atuação preventiva e
dirigida à educação dos consumidores e na adequação de produtos e serviços.

Art.  3°  –  Os  órgãos  públicos  competentes  poderão  expedir  notificações  aos
fornecedores  para  que,  sob  pena  de  desobediência  e  independentemente  da
responsabilidade  civil  e  criminal,  os  fornecedores  prestem  informações  sobre
questões  relativas  a  periculosidade  e  nocividade  dos  produtos  ou  dos  serviços
oferecidos.

Art. 4º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois a Constituição Federal

brasileira estabelece que saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por sua
vez, deve, por intermédio de políticas sociais e econômicas, garantir a redução de
riscos de doenças e outros agravos para a sociedade.

Ainda nos termos da Constituição Federal, a defesa do consumidor é não só um
direito  individual,  cuja  garantia  deve se  dar  por  ações  estatais,  mas  também um
princípio que deve ser observado por todas as empresas que estejam envolvidas com
a atividade econômica.

Regulamentando esses direitos, há o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
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– CDC – Lei nº 8.078, de 1990, que, ao dispor sobre a Política Nacional das Relações
de  Consumo,  estabelece  princípios  importantes  como  o  reconhecimento  da
vulnerabilidade  do  consumidor,  bem  como  estudos  constantes  para  o
aperfeiçoamento do mercado (art. 4º, incisos I e VIII).

O CDC determina que a proteção da vida e da saúde e a 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.

Apesar  da  grande  importância  que  a  legislação  brasileira  destina  à  saúde  e  à
segurança, não existem instrumentos de controle social dos acidentes ocorridos por
defeitos nos produtos e má realização dos serviços.

Os  relatos  das  entidades  médicas  indicam  que  há  um  expressivo  número  de
acidentes de consumo por inadequações, defeitos e falha de informação nos produtos
e nos serviços, sendo as crianças, na maior parte das vezes, as maiores vítimas.

O atendimento dessas ocorrências gera para a rede pública custos significativos,
que  poderiam  ser  minimizados,  caso  houvesse  políticas  públicas  de  caráter
preventivo para evitar esses acidentes.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 929/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 737/2011)

Dá nova redação ao inciso III do 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 inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa

a ter a seguinte redação:
“Art. 3º – (…)
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III – veículo de pessoa com deficiência;".
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação:  A  redação  original  da  lei  concede  isenção  do  Imposto  sobre  a

Propriedade de Veículos  Automotores – IPVA – apenas à pessoa com deficiência
física que tenha o seu veículo adaptado. O projeto propõe ampliar esse benefício a
todas as pessoas com deficiência, não importando se ele é o condutor do veículo.
Entendo  que  todas  as  pessoas  com  deficiência,  seja  sensorial,  seja  física,  seja
mental, devem receber esse benefício, uma vez que a dificuldade de locomoção na
cidade  é  semelhante  para  todos  eles  e  o  sistema de  transporte  público  ainda  é
precário no atendimento dessas pessoas.

– 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 930/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.453/2011)

Institui  a  Política  Estadual  de  Apoio  à  Revitalização  de  Unidades  ou  Filiais  de
Massas Falidas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A Política Estadual de Apoio à Revitalização de Unidades ou Filiais de

Massas Falidas atenderá ao disposto nesta lei.
Art. 2° – São objetivos da política de que trata esta lei:
I  –  viabilizar  a  reabertura  de  unidades  ou filiais  produtivas que fazem parte  de

massas falidas localizadas em território mineiro;
II – contribuir para retomada da geração de emprego, renda e bem-estar social nos

municípios onde as unidades ou filiais foram desativadas;
III  –  dinamizar  as  atividades  produtivas  cessadas  em  função  da decretação de

falência.
Art. 3° – Compete ao Poder Executivo na administração e na gerência da política de

que trata esta lei:
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I – identificar unidades ou filiais que, em separado da massa falida, sejam viáveis
economicamente e garantidoras de direitos sociais como emprego;

II  –  organizar,  articular  e  envolver  os  órgãos,  autarquias,  institutos  e  empresas
públicas, utilizando dos instrumentos já existentes para a implantação e execução da
política de que trata esta lei;

III – dar suporte jurídico ao órgão responsável pela política de que se trata esta lei.
Parágrafo único – Para a consecução dos objetivos da politica de que trata esta lei,

será assegurada,  no  planejamento  e na  execução,  a  participação dos setores de
produção, incluindo empresários e trabalhadores e os municípios envolvidos.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo deste projeto é estimular o fomento e o desenvolvimento

socioeconômico do Estado. Ele foi inspirado na experiência de um frigorífico instalado
no Município de Janaúba, no Norte do Estado. Ao longo dos anos, esse frigorifico
passou por  diversas fases,  ora  de  plena  atividade,  trazendo para  o Município  de
Janaúba e região geração de emprego e renda, incremento na atividade econômica e
a  agregação  de  valor,  ora  de  inatividade,  promovendo  desemprego,  aumento  da
violência, insegurança dos produtores e perda de receitas tato para o Estado quanto
para o município.

O principal problema, que inviabiliza a reabertura do citado frigorífico, perpetuando
uma agonizante inatividade, se dá em função de a referida filial fazer parte de um
grupo  empresarial  com  sede  em São  Paulo  que tem  outras  unidades  em  outros
Estados.  Cabe  esclarecer  que  a  unidade  de  Janaúba  é  viável  economicamente,
inclusive  com certificado de exportação de carne para  a  Comunidade Europeia e
outros países, bem como é detentora de um dos melhores rebanhos bovinos do País.

Assim,  entendo  que  uma  intervenção  do  Estado  para  apoio  e  agilização  da
reabertura e do pleno funcionamento dessas unidades será de grande valia para a
nossa  população.  Esta  proposição  vem  atender  o  art.  24,  I,  §§  2°  e  3°,  da
Constituição Federal e os arts. 231, § 2, e 233, IV, da Constituição Estadual.

É  importante  ressaltar  que a  Lei  nº  11.101,  de  2005,  traz  o  primeiro  entrave à
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recuperação  das  referidas  unidades  já  no  art.  3°  das  disposições  preliminares,
quando limita a competência para homologar o plano de recuperação, que é do juízo
local do principal estabelecimento do devedor. Isso coloca as unidades e filiais em
condição marginal nesse processo, além de dificultar a ação para outros empresários
que se interessam apenas pelas unidades produtivas em separado, caso do frigorífico
em Janaúba.

A própria lei trata da recuperação judicial no art. 47, em suas disposições gerais –
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeiro do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa,  sua função social  e  o  estimulo à atividade econômica”.
Completar ações e programas que venham a viabilizar o escopo desse artigo é e
deve ser função desta Casa Legislativa e do governo do Estado.

Espero contar com o apoio dos pares e com certeza, no decorrer da tramitação,
haverão de surgir sugestões e emendas que melhorarão este 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 931/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.489/2011)

Dispõe sobre plano de evacuação em caso de acidentes nas obras públicas do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os projetos de obras públicas de médio e grande porte do governo do

Estado só serão aprovados e executados se for apresentado pelo ente responsável
pela execução da obra um plano de evacuação em caso de acidentes.

Parágrafo único – O plano a que se refere o  caput deste artigo será submetido à
aprovação do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 2º – Os critérios para a classificação do porte da obra serão estabelecidos pelo
Poder Executivo.

Art. 3º – Durante a execução de tais obras, será obrigatória a exposição do plano
no canteiro de obras, tanto na parte interna, para os operários em geral, quanto na
parte externa, para a população envolvida.
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Art. 4º – O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a imediata interdição da
obra, até serem sanadas as falhas existentes.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  visa  criar  mais  um  dispositivo  de

proteção da vida. Durante a execução de grandes obras, é de conhecimento que
sempre há risco de acidente de grande vulto. O plano de evacuação obrigatório será
mais uma ferramenta para evitar que em acidentes de grandes proporções, haja risco
de morte.  A fiscalização periódica nas obras será de suma importância,  a fim  de
deixar  sempre  em alerta  os  responsáveis  pelo  implemento  do  plano  em  caso de
necessidade. O acidente ocorrido em janeiro de 2007, na Estação Pinheiros do Metrô
de São Paulo, é um exemplo claro da necessidade de implantarmos o mais rápido
possível dispositivos que ofereçam mais segurança para a população.

Considerando que é dever do poder público zelar pela vida humana e garantir de
todas  as  formas  possíveis  sua  integridade,  proponho  este  projeto  de  lei,  para  a
aprovação do qual conto com o apoio dos 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 932/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.833/2011)

Altera a Lei nº 18.721, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o fornecimento
de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança
pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O caput e o § 1º do art. 1º, o caput do art. 2º e o caput e os incisos I e II do

art. 4º da Lei nº 18.721, de 13 de janeiro de 2010, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º – Fica a empresa concessionária de serviços de telefonia celular obrigada a
fornecer informações sobre a localização de aparelhos de clientes à Polícia Judiciária
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Estadual e Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado, mediante
solicitação, ressalvado o sigilo do conteúdo das ligações telefônicas.

§ 1º  – As informações a que se refere o  caput serão prestadas imediatamente,
mediante  requisição  fundamentada  e  vinculada  a  inquérito  policial  ou  boletim  de
ocorrência,  e  a  concessionária  responderá  por  danos  decorrentes  do  atraso  no
fornecimento dos dados.

(...)
Art. 2º – A concessionária a que se refere o art. 1º fornecerá a seus clientes, novos

e antigos, formulário solicitando autorização para o fornecimento das informações de
que trata esta lei.

(...)
Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades,  sem  prejuízo  de  responsabilização  civil  e  criminal,  ou  de
responsabilidade administrativa da autoridade das Polícias  Judiciárias Estadual  ou
Federal,  da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, assegurado o devido
processo administrativo:

I – retardar a entrega de informação às Polícias Judiciárias Estadual ou Federal, à
Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar: multa de 10.000 Ufemgs (dez mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – deixar de repassar informação à autoridade das polícias judiciárias estadual ou
federal, à polícia militar ou ao corpo de bombeiros militar: multa de 20.000 (vinte mil)
Ufemgs;”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Trata-se  de  proposição  que  visa  aprimorar  a  Lei  nº  18.721,  de

13/1/2010, fazendo constar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Minas Gerais, bem como a Polícia Federal no rol de autoridades competentes a
solicitar,  por  via  administrativa,  informações  acerca da  localização de clientes  por
meio de rastreamento telefônico.

Não resta dúvidas de que o princípio à intimidade deve ser preservado, vez que é
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direito fundamental garantido na Carta Magna do nosso ordenamento. Contudo, não
há que se falar em violação deste princípio constitucional, já que a proposição original
impossibilita qualquer divulgação de conteúdo de ligações telefônicas, uma vez que
diz respeito à possibilidade de localização do aparelho telefônico quando se tratar de
ato justificado pela autoridade competente.

Ademais, cabe ressaltar que a informação não deverá ser prestada a bel prazer,
mas ser fundamentada em inquérito policial ou boletim de ocorrência que justifique a
medida em caráter de urgência.

Além disso,  sabemos que a criminalidade tem aumentado a cada dia,  e muitas
vezes a instauração de inquérito policial não atende à urgência necessária à proteção
da vida dos cidadãos, especialmente em casos como os sequestros relâmpagos, em
que a Polícia Militar necessita agir antes mesmo de o fato chegar ao conhecimento
das demais autoridades, para obter êxito nas suas operações.

No tocante ao Corpo de Bombeiros Militar, por diversas vezes se depara com casos
de desaparecidos em locais de difícil localização, como matas fechadas e serras, fato
motivado pela prática de esportes, por acidentes ou ações criminosas.

Nesse diapasão, nada mais razoável do que usar dos meios tecnológicos colocados
à disposição da coletividade para preservar a vida dos indivíduos que estão em risco.

Pela  relevância,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  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 933/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.285/2011)

Dispõe sobre a preferência no aproveitamento da mão de obra de ex-atletas na
estrutura da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os ex-atletas reconhecidos por seus laços cadastrais com suas federações

e confederações terão preferência no aproveitamento da estrutura extra-quadro da
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Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  Lazer,  bem  como  nos  programas  esportivos
desenvolvidos por essa Secretaria.

Parágrafo único – O aproveitamento ao qual refere-se o  caput do art.  1º  estará
ligado à atividade a ser desenvolvida associada ao conhecimento e aptidão do ex-
atleta.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Muitos  chegaram  a  esse  mundo  com  facilidade  de  desenvolver

atividades.  Com o aprendizado da vida,  aperfeiçoaram-se e  transformaram-se em
bons profissionais.  No mundo esportivo,  isso é o que chamamos de dom. Muitos
conseguiram  se  desenvolver  de  tal  forma que chegaram  a  atingir  a  notoriedade,
construíram  durante  seus  momentos  de  labuta  alicerces  sólidos,  olharam  para  o
futuro e estabeleceram seus compromissos, chegando ao dia de parar sem sentir a
falta do principal ingrediente para a sobrevivência, que é o dinheiro. Afinal, vivemos
em um mundo capitalista, onde o dinheiro é necessário e sem o qual nada se pode
fazer.

Lamentavelmente, nem todos possuem essa mesma condição. Diversos aspectos
interferem nessa construção, e é muito triste observar um companheiro que esteve a
nosso lado, em momentos áureos, passar por dificuldades. O que ele sabe fazer de
melhor, a idade já não lhe permite mais fazer. O tempo nos cobra: a cada minuto que
passa, a cada dia, ficamos mais velhos. O corpo se ressente, mas a cabeça continua
a mesma. Se não se pode atuar, pode-se ensinar como se atua.

Temos espalhados por nosso Estado um número enorme de ex-atletas, de várias
modalidades, que necessitam de ajuda. Eles não querem e não gostariam de ser
considerados pobres coitados; querem apenas a oportunidade de poder transmitir a
nossa juventude a melhor forma de exercer uma determinada modalidade esportiva.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta
proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 934/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.358/2011)

Veda  a  inscrição de municípios  ou  órgãos  ou  entidades  municipais  no  Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais – Siafi – MG –, nas
situações que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica vedada a inscrição de municípios ou órgãos ou entidades de direito

público ou privado municipais no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Estado de Minas Gerais – Siafi – MG – ou em qualquer sistema público estadual de
restrição ao acesso a recursos públicos, em decorrência de mora, inadimplemento ou
situação irregular decorrente de convênios ou instrumentos congêneres firmados com
o Estado, quando o administrador no exercício do mandato não tiver dado causa à
irregularidade ou a responsabilidade tiver de ser imputada a ex-dirigente municipal,
observado o disposto no art. 61, § 2º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 33, de 28
de junho de 1994.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: É comum os prefeitos e dirigentes de órgãos ou entidades municipais,

quando assumem o mandato ou no curso dele, se depararem com irregularidades na
prestação  de  contas  de  convênios  firmados  pelas  administrações  municipais
anteriores com órgãos do Estado. Não raramente, recebem a triste notícia de que o
Município se encontra inscrito no Siafi, estando, portanto, impossibilitado de assinar
convênios ou receber recursos estaduais e até mesmo federais, em face de vícios,
mora ou inadimplemento relativos a termos assinados ou executados anteriormente.

Esse  sistema  mostra-se  por  demais  injusto,  porque  constitui  uma  penalização
unilateral  e  discricionária  ao  município  (leia-se  população),  mormente  quando  os
gestores responsáveis pela assinatura dos convênios e pela aplicação dos recursos
já não estão à frente do governo municipal.

O  modelo  atual,  em  nosso  ver,  constitui  verdadeira  violação,  relativamente  aos
municípios, do postulado da dignidade humana, enunciado no art. 1º da Constituição
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Federal, bem como, em sentido lato, do que estabelece o art. 5º do mesmo Diploma,
segundo  o  qual  nenhuma  pena  passará  da  pessoa  do  condenado,  podendo  a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos
da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido.

O  que  se  observa  é  que  o  art.  5º  da  Constituição  restringe  a  aplicação  da
penalidade àquele que deu causa ao descumprimento legal, não sendo razoável que
toda uma população seja prejudicada por ato irregular cometido por um administrador
(prefeito anterior), quando de sua gestão.

Nessa toda, a inclusão do município no cadastro de inadimplentes resultado no
bloqueio  de  recursos  necessários  para  atender  às  necessidades  básicas  de  sua
população. A medida administrativa, altamente moralizadora, é verdade, produz como
resultado fático a penalização da comunidade, em razão da desídia ou desonestidade
de seus administradores.  Dizendo de outro modo:  o bloqueio atinge a pessoa do
município, no plano jurídico-administrativo, mas tem nefastas consequências para a
população, que se vê na contingência de não ter acesso a serviços, bens ou obras
públicas por exclusiva culpa dos ex-administradores.

Interpretando os instrumentos jurídicos hoje existentes, os nossos tribunais não se
divorciam  do  interesse  público  e,  com  frequência,  decidem  no  sentido  de  que  a
inadimplência  causada  por  irresponsabilidade  de  ex-gestores  públicos  não  pode
resultar  em prejuízo  para  a comunidade administrada,  como se  vê  nos seguintes
arestos:

“Ação Cautelar – Liminar – Inscrição de Estado – Siafi – Inadimplência – Convênios
e Repasses – Óbice – A concessão de liminar em ação cautelar faz-se com base nos
valores envolvidos, buscando-se definir o prejuízo maior. É de se afastar a inscrição
do Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal –
Siafi  –,  ante  a  inviabilidade  de  formalizar  convênio  e  receber  repasses,  com  a
paralisação  de  serviços  essenciais.  Precedentes:  Ação Cautelar  nº  235-4,  relator:
Ministro Sepúlveda Pertence, Ação Cautelar nº 39-4, relatora: Ministra Ellen Gracie, e
Ação Cautelar nº 266-4, relator: Ministro Celso de Mello”. (STF – AC-MC 259 – AP –
TP – Rel.: Min. Marco Aurélio – DJU 3/12/2004 – pág. 12.)
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“Administrativo  e  Processual  Civil  –  Município  –  Celebração  de  Convênios  –
Prestação de Contas – Inadimplência – Ação Cautelar  – Exclusão da Inscrição no
Cadin  e  no  Siafi  –  1 –  Exclusão determinada em sede de ação  cautelar  que se
mantém,  por  isso  que  a  vedação  de  transferência  de  recursos  federais  a
Municipalidade que esteja inadimplente quanto à prestação de contas de convênios
anteriores  causa  à  comunidade  dano  grave  e  de  difícil  reparação,  a  justificar  a
concessão  de  medida  acautelatória  dos  interesses  da  população.  2  –  Agravo
desprovido”. (TRF 1ª R. – AG 200401000150335 – MA – 6ª T. – Rel.: Des. Fed. Daniel
Paes Ribeiro – DJU 6/12/2004 – pág. 81.)

Até  mesmo  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  instado  a  se
manifestar sobre o tema, assim decidiu:

“A hipótese que o consulente pretende ver esclarecida cinge-se a meu juízo a um
dos mais graves problemas que grande parte dos gestores municipais tem enfrentado
(...)

O  município  não  ficará  impedido  de  fazer  novos  ajustes,  porque,  na  hipótese
aventada pelo consulente, o prefeito que assumiu a administração municipal não deu
causa à irregularidade perpetrada. Se ele, atual  gestor,  que acabou de assumir  a
administração do Município, não era o responsável pelo cumprimento da obrigação,
como condená-lo  com a  cassação  do  livre  exercício  da  gestão  da coisa  pública,
direito esse o mais legítimo possível, uma vez que eleito pelos munícipes, se não foi
ele quem desobedeceu ao comando legal.

(...)  não há  lugar  no  ordenamento  jurídico  pátrio  norma de  tal  cunho se  o  seu
objetivo for o de emperrar o funcionamento da máquina administrativa.

(...)
Repito: se a irregularidade foi praticada pelo antecessor,  deve ele pessoalmente

responder pelo ato inquinado.
A inobservância, pelo ex-Prefeito, das demais hipóteses arroladas no § 1º do art. 25

também não deve ser motivo para proibir o repasse de verba ao atual gestor (...)
(...) não se justifica a incidência de sanção institucional que prejudicará toda a sorte

de atuação gerencial que vise, enfim, ao atendimento do interesse público. Acredito,
piamente,  que  os  governantes  que  não  cumpriram  suas  obrigações  devem  ser
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amplamente cobrados pelas faltas cometidas, mas não posso assentir numa sanção
que recaia sobre uma coletividade, já que a ação do poder público é sempre voltada
para a satisfação dos interesses do povo, de forma a impedir  a atuação do novo
administrador.

(...)  e injusta e descabida responsabilidade para quem deseja bem gerir a coisa
pública e cumprir a legislação em vigor, pelo que eu reafirmo minha posição de não
apenar os Prefeitos que receberam os Municípios em estado de inadimplemento e
por isso estão sendo impedidos de governar.

(...) com vistas a impedir a penalidade de gestor que não tenha dado causa à falha
constatada, de modo a garantir o livre exercício da gestão pública e a implantação
das ações de nº 703.228, Rel.: Conselheiro Moura e Castro, Sessão 28/9/2005.)”.

A vigente legislação estadual já caminha nesse sentido, conforme é possível extrair
do art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 1994, nos seguintes termos:

“Art. 61 – A liberação de recurso financeiro para a execução de contrato, convênio,
acordo,  ajuste  e  instrumentos  congêneres  celebrados  com  Estado  ou  município
somente poderá ser efetivada se o executor da obrigação tiver prestado contas da
aplicação da quota recebida anteriormente.

§ 1º – O município ou entidade que esteja inadimplente na execução do instrumento
e/ou da prestação de contas não poderá firmar outro contrato, convênio, ajuste ou
instrumento  congênere  com  o  Estado,  enquanto  não  regularizar  o  termo  anterior
firmado.

§ 2º – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso seja comprovado:
I  –  que  o  atual  administrador  não  é  o  responsável  pelos  atos  inquinados  de

irregularidade;
II – que foram tomadas as providências para sanar as irregularidades, inclusive a

propositura de ação judicial pertinente, se for o caso”.
Como se vê, quando o administrador não for o responsável pelos atos inquinados

de irregularidade, o município não pode ser impedido de receber recursos estaduais,
desde  que  sejam  tomadas  as  providências  para  corrigir  as  irregularidades.  Aqui
reside,  no  entanto,  a  confusão do administrador  estadual,  já  que as  providências
estão ficando a cargo dos próprios Municípios, quando, na verdade, incumbem ao
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próprio Estado, pois dele é o interesse, em razão de se tratar de recursos por ele
liberados.  Isso  porque,  em  nossa  sistemática  processual  civil,  apenas  a  título
ilustrativo, é parte legítima para propor ação de prestação de contas quem tiver o
direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las (art. 914 do CPC).

No  caso  aqui  considerado,  se  o  Estado  libera  recursos  próprios  em  favor  de
município, este se encontra na obrigação de prestar contas, e, não o fazendo, deverá
o Estado tomar as medidas cabíveis,  até por meio de tomada de contas especial,
para  exigir  o  cumprimento  dessa  obrigação  ou,  não  sendo  atendido,  para
responsabilizar o agente público responsável pelas irregularidades. No entanto, o que
se tem feito é a inscrição do município em cadastro público e o consequente bloqueio
a novos recursos, sacrificando a população e violando, como já dissemos, o princípio
da dignidade humana e até mesmo invertendo a finalidade da administração pública,
qual seja a de garantir o bem-estar da coletividade.

Impor aos municípios a obrigação de responsabilizar ex-agentes públicos para, só
então, ter  o seu nome excluído do Siafi,  do Cauc ou de registros afins é medida
injusta e contrária ao interesse público, já que, entre a adoção de qualquer medida e
o cancelamento do registro, medeia razoável período de tempo, o que, por si só, já é
suficiente para causar danos à população local.

Além disso, a inscrição tem natureza sancionadora, mas, na prática, afeta a órbita
do cidadão comum, que é indiretamente responsabilizado pelos abusos cometidos
pelo ex-administrador, sendo privado de recursos que, a rigor, deveriam ser utilizados
para  melhorar  as  suas  condições  de  vida  e  lhe  garantir  o  acesso  à  saúde,  à
educação, à segurança, à moradia, ao lazer, etc.

Mais  consentâneo  com  os  modernos  preceitos  da  administração  pública  é  não
realizar  a  inscrição  caso  o  inadimplemento  decorra  de  ato  de  dirigente  anterior,
cabendo  ao  próprio  Estado,  a  que  se  deve  prestar  contas,  tomar  as  medidas
administrativas  ou  judiciais  que  entender  necessárias  para  promover  a
responsabilidade  do  gestor.  Admitir  em  sentido  contrário  é  punir  duplamente  os
cidadãos,  negando  ou  restringindo  o  acesso  a  bens  ou  serviços  que  lhes  são
essenciais.

O  que  não  podemos  admitir  é  a  política  legislativa  atual  de  “atirar  primeiro  e
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perguntar depois”, ou seja, de punir os cidadãos, a quem toda ação administrativa
está dirigida,  para,  posteriormente,  responsabilizar  os  maus administradores.  Essa
sistemática,  além de altamente  nociva  aos interesses da população,  apresenta-se
burocrática,  onerosa  e  contraproducente,  transferindo  para  o  ente  federado  que
possui menores recursos materiais e humanos ônus que é, sem dúvida, do próprio
Estado.

Certo é que o bloqueio de verbas ao município, privando-o de recursos nas áreas
públicas que exigem prioridade, indispensáveis para o atendimento das necessidades
da população,  significa  prejuízo  para  os  próprios  munícipes,  não  sendo  prudente
aguardar o desfecho de alguma ação judicial ou representação para que a questão se
veja resolvida. Como dito, não poder ser o interesse primário da população preterido
em  relação  a  questões  administrativas  e  orçamentárias  que  ainda  devem  ser
apuradas. Esse sistema não leva em conta, portanto, os fins a que se dirige o Estado
e muito menos o princípio da razoabilidade, pois a medida se revela muito superior ao
que seria necessário para regularizar  a situação,  impondo excessivo  encargo aos
cidadãos  ou,  o  que  é  pior,  privando-os  de  acesso  a  bens,  serviços  e  obras
indispensáveis para o pleno exercício de seus direitos sociais.

A inscrição ou a permanência dos municípios no registro de inadimplência do Siafi
implicam  o  imediato  bloqueio  das  transferências  de  recursos,  em  detrimento  do
interesse público, com prejuízos irreparáveis ao crescimento municipal. Destarte, a
adoção de medidas que tenham o objetivo de impelir a administração a cumprir seus
deveres  não  pode  inviabilizar  a  prestação  de  serviços  públicos  essenciais,  como
ocorre atualmente.

Essas são as razões para oferecermos ao exame da Casa este projeto de lei, que
se apresenta compatibilizado com as disposições da Lei  Complementar nº  33, de
1994, e com o princípio da razoabilidade e visa, ao fim e ao cabo, dar um tratamento
mais justo e equilibrado às questões administrativas, financeiras e orçamentárias da
administração pública, sem perder de vista a sua finalidade, qual seja o bem comum
da comunidade administrada.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 935/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.938/2012)

Obriga  as  operadoras  de  cartão  de  crédito  e  débito,  caso o  cartão  tenha  sido
recusado,  a  imprimir  no ato  da  compra  de  seu cliente  um relatório  informando o
motivo pelo qual a compra não foi efetivada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as operadoras de cartão de crédito e débito obrigadas a emitir um

relatório no ato da compra, caso o cartão do cliente tenha sido recusado, informando
o motivo pelo qual ocorreu a negativa da compra.

Art. 2º – Compete ao Poder Executivo fiscalizar e punir as operadoras de cartão de
crédito e débito caso não efetuem esse procedimento.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O vertente projeto de lei obriga as operadoras de cartão de crédito e

débito, caso o cartão tenha sido recusado, a imprimir no ato da compra de seu cliente
um relatório informando o motivo pelo qual foi negada a compra.

Tal medida se faz necessária para garantir mais transparência aos clientes que não
conseguem efetuar a compra com o cartão. É público e notório que essa forma de
pagamento é uma das mais utilizadas nos comércios atualmente e assim precisamos
tomar medidas contra os abusos das operadoras. Existem muitos casos em que a
pessoa tem crédito e não consegue efetuar suas compras, o que causa momentos de
constrangimento  e  desrespeito  e  contraria  principalmente  o  código  de  defesa  do
consumidor, que exige informações transparentes aos consumidores.

Assim, com essa medida,  cada cliente terá como provar,  se necessário for,  aos
órgãos competentes algum tipo de dano que tenha lhe sido causado pela instituição
de cartão de crédito e débito.

Pelo exposto, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 936/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.549/2013)

Dispõe  sobre  a  proibição  ao  Estado  de  Minas  Gerais  de  financiar  qualquer
instalação de antena ou transmissor de serviços de telefonia móvel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Estado proibido de financiar ou realizar a instalação de qualquer

antena ou transmissor de serviços de celular móvel.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este projeto visa à proteção do dinheiro público, uma vez que todo

investimento na instalação de antenas e transmissores de serviços de telefonia móvel
não retorna de forma direta ao erário.

É importante observar que somente as companhias de telefonia móvel lucram com
o dinheiro investido nas instalações destas antenas, sem dar o devido retorno aos
cofres públicos.

Portanto, o referido projeto tem como objetivo fazer com que o dinheiro utilizado na
instalação das referidas antenas seja investido em outras áreas de interesse público,
tais como saúde e educação.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos
nobres pares para a sua célere tramitação e aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 937/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.612/2013)

Garante a presença de acompanhantes a enfermos na unidade de terapia intensiva
– UTI – de hospitais, casas de saúde e maternidades no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  permitida  a  presença  de  acompanhantes  aos  enfermos  nas



939
____________________________________________________________________________

dependências  das  enfermarias  e  das  unidades  de  terapia  intensiva  –  UTI  –  de
hospitais, casas de saúde e maternidades públicas e privadas, resguardando-se o
período  de  três  horas  por  dia,  quando  são  realizados  os  procedimentos  de
higienização  tanto  do  local  quanto  dos  pacientes,  além  dos  exames  de  maior
complexidade.

Parágrafo único – Para a consecução da norma, faz-se necessária a presença de
cadeiras e colchonetes que permitam a permanência do acompanhante, em tempo
integral, observado o disposto no caput deste artigo.

Art. 2º – As instituições referidas no art. 1° deverão adequar-se a esta lei no prazo
de noventa dias.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sávio Souza Cruz
Justificação: A fragilidade emocional de um paciente sujeito às terapias intensivas

muito  se  deve  à  necessidade  de  ter  que  enfrentar  esses  tratamentos  sem  a
companhia de um parente ou de um amigo. A ciência hoje reconhece o fato de que se
sentir  amado e  amparado por  alguém  favorece uma recuperação mais  rápida do
paciente, além de dar a ele a possibilidade de apoio afetivo e até espiritual.

Esta proposição visa a oferecer aos pacientes mineiros o que já é garantido nas
instituições  hospitalares  do  Paraná,  desde  2005,  pela  Lei  n°  14.922,  oriunda  de
projeto de lei de autoria do deputado Artagão de Mattos Leão Júnior.

– 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 938/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 935/2011)

Altera  a  Lei  nº  11.720,  de  28  dezembro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a  Política
Estadual de Saneamento Básico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XVII:
“Art. 4º – (...)



940
____________________________________________________________________________

XVII – implantação de estação de tratamento de esgoto em todos os municípios do
Estado.”.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  O  tratamento  dos  efluentes  e  dos  esgotos  urbanos,  industriais  e

outros,  antes  do  seu  lançamento  nas  águas  fluviais,  é  um  dos  investimentos
prioritários na tentativa de parar o relógio da catástrofe anunciada da falta de água
disponível para as próximas gerações.

Este projeto de lei  se propõe a dar efetividade à Política Estadual  de Recursos
Hídricos  –  Lei  nº  11.504,  de  1994  –,  que  em  seu  art.  5º  dispõe  que  o  Estado
promoverá o planejamento de ações integradas nas bacias hidrográficas, com vistas
ao  tratamento  de  efluentes  e  de  esgotos  urbanos,  industriais  e  outros,  antes  do
lançamento nos corpos receptores. Essa é uma determinação da lei  que urge ser
implementada de forma sistemática no âmbito do Estado, e não de forma esporádica
como vem ocorrendo hoje.

Não nos podemos esconder atrás do argumento de insuficiência de recursos para
esse  tipo  de  investimento,  pois  cada  real  investido  na  ampliação  da  rede  de
fornecimento  de  água  tem  como consequência  o  aumento  do  volume de  esgoto
lançado.  A  inexistência  de  tratamento  adequado  para  as  águas  servidas  pode
significar  a  impossibilidade  de  utilização plena da própria  rede de distribuição de
água, em futuro muito próximo.

A aprovação deste projeto de lei  cumpre também dispositivo da Constituição do
Estado  que  determina,  em  seu  art.  40,  §  2º,  inciso  III,  que  lei  disporá  sobre  a
obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado.

– 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 939/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.154/2014)

Dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo Estado com o
ICMS da energia elétrica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Sem prejuízo da legislação em vigor, os valores arrecadados pelo Estado
com  o  ICMS  da  energia  elétrica  serão  divulgados,  trimestralmente,  na  internet,
segundo os seguintes critérios:

I – valor total arrecadado no trimestre;
II  –  valor  total  arrecadado  no  semestre  segundo  as  classes  e  subclasses  de

consumo,  informando-se o número  médio  de  consumidores  no  trimestre  que  foi
levado em consideração para fins de apuração do valor total arrecadado em cada
classe e subclasse de consumo e o número médio de consumidores no trimestre que
gozam de isenção ou de outro benefício tributário relacionado com o ICMS, segundo
as classes e subclasses de consumo, observada a classificação de consumidores
estabelecida na legislação pertinente;

III – valor total arrecadado, no trimestre, em decorrência do consumo residencial de
energia elétrica com as seguintes faixas de consumo em kWh/mês, informando-se o
número médio de consumidores no trimestre que foi levado em consideração para
fins  de  apuração  do  valor  total  arrecadado  e  o  número  médio  de  consumidores
residenciais  no  trimestre  que  gozam  de  isenção  ou  de  outro  beneficio  tributário
relacionado  ao  ICMS,  observada  a  classificação  de  consumidores  residenciais
estabelecida na legislação pertinente:

a) até 90;
b) de 91 a 100;
c) de 101 a 110;
d) de 111 a 120;
e) de 121 a 130;
f) de 131 a 140;
g) de 141 a 150;
h) de 151 a 160;
i) de 161 a 170;
j) de 171 a 180;
k) de 181 a 190;
l) de 191 a 200;
m) de 201 a 220;



942
____________________________________________________________________________

n) de 221 a 240;
o) de 241 a 260;
p) de 261 a 280;
q) de 281 a 300;
r) de 301 a 350;
s) de 351 a 400;
t) de 401 a 450;
u) de 451 a 500;
v) de 501 a 600;
w) acima de 600.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados a partir da

data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sávio Souza Cruz
– 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 940/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.171/2014)
Institui,  no  âmbito  do  Estado,  o  pagamento  de  meia-entrada aos  portadores  de

câncer  em  espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,  exibições
cinematográficas e demais manifestações culturais ou esportivas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o pagamento da meia-entrada aos portadores de câncer em

espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,  exibições  cinematográficas,
eventos esportivos, de lazer, de entretenimento e demais manifestações culturais.

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  de  identificação  do  portador  da  doença  e  as  sanções  pelo
descumprimento da norma.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem como objetivo instituir o pagamento de meia-entrada

para portadores de câncer em todos os locais de espetáculos teatrais e musicais,
exposições  de  arte,  exibições  cinematográficas,  eventos  esportivos,  de  lazer,  de
entretenimento e demais manifestações culturais no Estado.

Receber  o  diagnóstico  de  câncer  acarreta  um  enorme  choque  de  realidade  e
representa, além de muito sofrimento, a necessidade de recursos financeiros para o
tratamento.  O  paciente  passa  por  sofrimento  físico  e  psicológico,  incertezas,
ameaças, tratamentos agressivos e, muitas vezes, mutilantes. O custo dessa doença
é muito alto. Medicamentos de uso contínuo e exames caros são encargos pesados.

Pesquisas  realizadas  pelo  Núcleo  de  Pós-Graduação  em  Psicologia  da
Universidade Federal  de  Sergipe  apontam  os  efeitos  positivos  da  implantação de
projetos lúdicos,  relacionados à qualidade de vida e à humanização, aí incluída a
música no tratamento de pessoas portadoras de câncer.

Esta proposta permitirá que portadores de câncer tenham uma facilitação no acesso
a eventos culturais e congêneres, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
do paciente durante o tratamento.

Quanto à legitimidade para apresentação deste projeto de lei, constatamos que a
iniciativa  encontra  amparo  no  princípio  da  igualdade,  contante  no  art.  5º  da
Constituição da República.

Certos da importância da proposição para garantir uma melhor condição de vida
aos portadores de câncer, contamos com o apoio dos nobres deputados à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 941/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 350/2011)

Institui a Semana Estadual de Luta contra a Depressão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  – Fica  instituída a Semana Estadual  de Luta contra a Depressão,  a ser
realizada anualmente na primeira semana do mês de agosto.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o caput deste artigo, o poder público
promoverá atividades educativas a fim de conscientizar e orientar a população para o
enfrentamento da depressão.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: No mundo contemporâneo, em meio à correria do dia a dia, ao caos

das  grandes cidades e  às  exaustivas  jornadas  de trabalho,  estão  cada vez mais
frequentes os casos de depressão.

Dados  apontam que entre 15% e 20% das pessoas já  sofreram de depressão,
sendo  que  a  faixa  etária  mais  atingida  é  dos  24  aos  44  anos.  São  números
preocupantes em razão da gravidade da doença, que, de acordo com os dados, é
mais  comum  na  população  economicamente  ativa,  mas  pode  acometer  qualquer
pessoa, independentemente da faixa etária.

Tendo em vista estatísticas tão alarmantes, é mister que o Estado, cumprindo sua
função de zelar pela saúde pública, tome providências eficazes em relação ao fato.
Uma solução seria criar projetos de saúde com foco principalmente na prevenção,
como, por exemplo, uma semana de luta contra a depressão, na qual profissionais de
várias áreas possam reunir-se para oferecer à população orientação e informações
necessárias ao melhor enfrentamento da doença.

A ideia é criar uma semana em que psicólogos, médicos, educadores físicos, entre
outros profissionais, ajudem a população a prevenir a depressão e até mesmo iniciar
um tratamento, evitando-se, dessa forma, que mais pessoas sofram desse mal ou
vejam a doença se complicar.

Na primeira semana de agosto de cada ano, a Semana de Luta contra a Depressão
poderá levar à população informações a respeito da doença, de seu tratamento e de
onde procurar ajuda médica.

Durante essa semana, na pausa do trabalho, andando pelas ruas ou até mesmo no
shopping,  a  população  poderia  contar  com  nutricionistas  alertando  sobre  a
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importância de uma alimentação balanceada, profissionais conscientizando sobre o
fato de que a prevenção se faz muito mais eficiente que o tratamento, além de ter a
oportunidade de esclarecer suas dúvidas com relação à doença, que a cada dia vem
atingindo um número maior de pessoas.

Não podemos nos conformar com as doenças da vida moderna e deixar que tomem
conta de nossos dias, prejudicando a produtividade no trabalho, o relacionamento
com  a  família  e  afetando,  principalmente,  a  auto-estima.  É  necessário  que  se
realizem  ações  efetivas  de  combate  e  prevenção,  para  que  possamos  oferecer
melhor qualidade de vida à população.

Pelos  motivos expostos,  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. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 942/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 93/2011)

Dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Estado fará o inventário de seu patrimônio cultural, nos termos do art.

216, § 1º, da Constituição da República e do art. 209 da Constituição do Estado.
§ 1º – O inventário consiste na identificação e na compilação das características e

das peculiaridades históricas e da relevância cultural dos bens culturais e naturais,
públicos ou privados, do Estado.

§ 2º – Na execução do inventário, adotar-se-ão critérios técnicos, em conformidade
com a natureza do bem, de caracteres histórico, artístico, arquitetônico, sociológico,
paisagístico, antropológico e ecológico, entre outros, nos termos do regulamento.

Art. 2º – O inventário tem por finalidades, entre outras:
I  –  promover,  subsidiar  e  orientar  ações  e  políticas  públicas  de  preservação,

divulgação e valorização do patrimônio cultural;
II – mobilizar e apoiar a sociedade civil na salvaguarda do patrimônio cultural;
III – promover o acesso ao conhecimento e à fruição do patrimônio cultural;
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IV – subsidiar  ações de educação patrimonial  nas comunidades e nas redes de
ensino pública e privada.

Art. 3º – Os bens inventariados como patrimônio cultural gozam de proteção, com
vistas a evitar seu perecimento ou sua degradação, apoiar sua conservação, divulgar
sua existência e fornecer suporte a ações administrativas e legais de competência do
poder público.

Art. 4º – Os proprietários e possuidores de bens inventariados ficam obrigados a:
I – facilitar ao poder público a adoção das medidas necessárias à execução desta

lei,  inclusive  o  acesso  dos  órgãos  competentes  aos  bens  inventariados,  quando
necessário;

II – conservar e proteger devidamente o bem;
III  –  adequar  a  destinação,  o  aproveitamento  e  a  utilização  do  bem  visando  à

garantia de sua conservação.
Art. 5º – Os órgãos competentes manterão cadastro atualizado e público dos bens

inventariados no Estado.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Conquanto  o  inventário  seja  instrumento  protetivo  do  patrimônio

cultural previsto tanto na Constituição Federal – art. 216, § 1º – quanto na Estadual –
art. 209 – e seja, na prática, amplamente utilizado pelos municípios e pelo próprio
Estado – segundo dados do Iepha existem em Minas Gerais cerca de 3.300 bens
inventariados como patrimônio cultural –, esse mecanismo de proteção carece ainda,
em nosso meio, de normatização infraconstitucional que venha melhor explicitar os
seus  efeitos  jurídicos  e  os  requisitos  para  sua publicidade,  a  fim  de gerar  maior
segurança jurídica para a comunidade e o poder público, bem como evitar conflitos de
interpretação sobre esse valioso mecanismo de proteção ao patrimônio cultural.

Esse  projeto  objetiva  suprir  a  lacuna  existente  a  tal  respeito  e  fortalecer  os
instrumentos de  proteção aos  bens  de valor  cultural  existentes  em Minas Gerais.
Registre-se que no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Lei nº 10.116, de
1994, tratou do inventário como instrumento de preservação do patrimônio cultural –
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art.  40  –,  disciplinando  sucintamente  seu  regime  jurídico,  o  que  robusteceu
significadamente a preservação dos bens culturais dessa unidade federativa.

Assim sendo, solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação deste projeto de
lei.

– 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 943/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 87/2011)

Dispõe que seja considerado em serviço o militar do Estado que se deslocar em
transporte  coletivo  intermunicipal,  nas  condições  que  especifica,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Será considerado em serviço o militar do Estado que se deslocar fardado,

utilizando veículo de transporte coletivo intermunicipal, não sendo computado como
passageiro para nenhum efeito e ficando isento do custo da passagem.

Parágrafo único – Para se enquadrar na condição prevista no caput deste artigo, o
militar estadual deverá apresentar identidade funcional para o cobrador do veículo,
devendo a identidade ser anotada no livro de registro da empresa concessionária.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar
de sua publicação, de modo a estabelecer regras que recomponham o equilíbrio da
equação econômico-financeira nos contratos de concessão do serviço de transporte
coletivo intermunicipal no Estado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Trata-se de proposta que,  tendo sido apresentada várias  vezes  na

legislatura passada, não foi adiante em razão de o ex-governador ter desconsiderado
o  crescimento  das  ocorrências  criminais  em  veículos  de  transporte  coletivo
intermunicipal.

O argumento que sempre foi contraposto ao anseio dos militares pela concessão do
passe livre, muito embora a essa concessão estivesse atrelada a garantia de maior
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segurança, residia no fato de que os contratos de concessão do serviço de transporte
intermunicipal perderiam o equilíbrio na sua equação econômico-financeira.

Ocorre que o número de policiais por veículo é suficientemente reduzido e a relação
custo-benefício de uma tal medida opera em favor do passe livre para os militares,
porque, estando eles em serviço e de prontidão para qualquer incidente durante as
viagens, as concessionárias poderão arcar com custos menores de seguro e haverá
diminuição dos furtos e roubos aos cobradores e passageiros.

Por esse arrazoado, julgamos devido e extremamente necessário apresentar este
projeto de lei, para atender, de forma eficiente, a duas demandas que o Executivo
vem postergando há muito.

– 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 944/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 321/2011)

Dispõe sobre a divulgação da Lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008, que define
o  tamanho  mínimo  da  fonte  em  contrato  de  adesão,  nas  repartições  públicas
estaduais  de  Minas  Gerais  e  nas  empresas  privadas  que  celebram  contrato  de
adesão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – As empresas privadas que celebram contratos de adesão e os órgãos

públicos do Estado ficam obrigados a reservar  espaços nas suas repartições,  em
locais  de  maior  circulação de pessoas,  para  a  afixação de cartazes  ou  similares,
contendo publicidade da Lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008, que define o
tamanho mínimo da fonte em contrato de adesão.

Art. 2º – Os veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica
dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação do direito do consumidor
em receber o contrato de adesão impresso com fonte de tamanho não inferior ao
corpo doze.

Parágrafo único – O órgão oficial de imprensa dos Poderes do Estado destinará
espaço para campanhas de divulgação sobre a Lei nº 11.785, de 22 de setembro de
2008.
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Art.  3º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento
de multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  divulgar  a  Lei  nº  11.785,  de

22/9/2008,  informando ao consumidor  que tem direito  de receber  os  contratos  de
adesão que eventualmente firmar com redação clara e com caracteres ostensivos e
legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar
sua compreensão.

A adoção  da  medida  proposta  está  em  plena  consonância  com  as  normas  de
proteção ao consumidor, sendo certo que a Lei nº 8.078, de 11/9/1990, coloca como
princípio básico das relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos
do consumidor e a harmonização dos interesses de todos aqueles que fazem parte
da cadeia de consumo. Cabe ressaltar que a Constituição da República insere no rol
dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá
a defesa do consumidor, exatamente conforme prevê esta proposta.

Assim sendo, solicitamos o apoio de nossos 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 945/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.346/2014)

Institui o Dia do Pastor.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia do Pastor, a ser celebrado, anualmente, no segundo

domingo do mês de junho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
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Gilberto Abramo
Justificação: Na história do cristianismo, sempre encontramos pessoas dedicadas

exclusivamente ao Reino de Deus.
A comemoração do Dia do Pastor é dedicada aos pastores, nome comum entre as

igrejas protestantes para os líderes religiosos, indivíduos que buscam acima de tudo
trabalhar pela causa do Reino de Deus, conduzindo sua vida na tarefa de anunciar o
evangelho de Jesus, a saber, a notícia de que há completo e suficiente perdão para
todos os pecadores que confessam sua culpa e tomam para si a graça divina. E, para
o pastor,  o  grande exemplo é Cristo,  perfeito  e sublime pastor dos pastores, que
andava no mundo atento às necessidades humanas.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 946/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.982/2011)

Institui o Dia Estadual do Comissário da Infância e da Juventude.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o dia 20 de maio como o Dia Estadual do Comissário da

Infância e da Juventude.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A função de comissário da infância e juventude é de vital importância

na sociedade. Por ser uma atividade em que se lida com situações delicadas, deve o
comissário agir com sabedoria, integridade e amor.

O que leva uma pessoa a querer ser um comissário da infância e da juventude é o
desejo  de  zelar  pelo  cumprimento  das  leis  relativas  à  criança  e  ao  adolescente,
prestando serviço à sociedade da qual faz parte e, consequentemente, contribuindo
para o bem comum.

Para que o comissário da infância e da juventude seja lembrado como um incentivo
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as demais pessoas da sociedade, é de suma importância que fique instituído o Dia
Estadual do Comissário da Infância e da Juventude.

Espero contar com o apoio dos nobres pares nesta Casa Legislativa 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 947/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 329/2011)

Acrescenta artigo à Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, que obriga o Estado a
fornecer equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:
“Art.  ...  –  Os  equipamentos  de  segurança  de  que  trata  esta  lei  deverão  ser

adquiridos em modelos femininos para fornecimento às servidoras da Polícia Militar,
da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança
pública do Estado, em especial coletes e armamento.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo adequar a legislação vigente à

necessidade das mulheres servidoras da área de segurança pública.
Cuida  esta  proposta  de  consubstanciar  o  princípio  da  isonomia,  especialmente

quando observado pelo viés de conferir tratamento desigual aos desiguais na medida
das  suas  desigualdades.  As  diferenças  físicas  devem  ser  observadas,  sendo
necessário o tratamento diferenciado e a garantia de adequação legislativa.

Por  essa  razão  é  que  se  faz  necessário  corrigir  a  injusta  omissão  quanto  à
necessidade de adequação dos equipamentos utilizados pelas mulheres.

– 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 948/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 369/2011)

Dispõe  sobre  deveres  no  recebimento  de  produtos  viciados  para  reparos  e
estabelece as informações que devem ser fornecidas ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei regula deveres a serem observados na hipótese de entrega de

produto viciado para reparo.
Art.  2º  –  O fornecedor  solicitado  a  reparar  produto  viciado,  nos  termos  da  Lei

Federal nº 8.078, de 1990, entregará ao consumidor, imediatamente, declaração por
escrito em que constem, entre outros, os seguintes dados do terceiro que eleger para
efetuar o reparo:

I – razão ou denominação social;
II – nome de fantasia;
III – endereço completo;
IV – telefone;
V – o número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ – ou, se for o

caso, o número no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas – CPF.
Parágrafo único – Constarão na declaração a que alude o  caput deste artigo os

mesmos dados especificados neste artigo referentes ao fornecedor.
Art. 3º – É vedado ao fornecedor que optar por receber pessoalmente o produto

objeto de reparo e que atender a mais de um estabelecimento, obrigar o consumidor
a entregar o produto viciado em local diverso daquele onde o negócio foi realizado.

Art. 4º – Aquele que receber o produto viciado para reparo emitirá ao consumidor,
imediatamente, recibo no qual constarão, entre outras, as seguintes informações:

I – as especificações do produto, incluindo entre outros:
a) número de série;
b) demais números e dados de identificação;
c) relação de peças e de componentes;
II – a data da entrega do produto;
III – o prazo estimado para o reparo do vício;
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IV – a data de vencimento do prazo previsto no art.  18, § 1º, da Lei Federal nº
8.078, de 1990, contado desde a entrega do produto;

V – os dados especificados no art. 2º desta lei.
§ 1º – Na hipótese de o produto viciado ser recebido por terceiro encarregado do

reparo,  constará  no  recibo  a  que  alude  o  caput deste  artigo  declaração  de
recebimento do produto em nome do fornecedor que autorizou o serviço.

§ 2º – O fornecedor manterá consigo uma cópia do recibo a que alude o  caput
deste artigo no qual constará a assinatura do consumidor.

§ 3º – Ao consumidor que a requerer, verbalmente ou por escrito, será entregue
uma cópia do documento arquivado referido no parágrafo anterior.

Art. 5º – A inobservância do disposto nos arts. 2º ou 3º ou 4º sujeitará o infrator às
sanções  administrativas  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  a  serem
aplicadas  pelos  órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor  competentes,  sem
prejuízo das eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  O  consumidor  que  identifica  vício  no  produto  tem  encontrado

dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos.
Não raras vezes, quando decide entregar o produto para reparo, é impelido a levá-

lo  a  um  terceiro,  o  qual  estaria  encarregado  pelo  fornecedor  de  corrigir  o  vício.
Nesses casos,  ocorrendo qualquer  contratempo na reparação do vício,  como, por
exemplo, na hipótese de ultrapassagem do prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei
Federal nº 8.078, de 1990, o consumidor que ingressa em juízo, perante o fornecedor,
tem sido surpreendido com a alegação de que o produto nunca foi entregue a este
para  reparos,  mas  sim  para  terceiro  particular  deliberadamente  escolhido.  O
consumidor de boa-fé, frequentemente, não dispõe de nenhum comprovante escrito
que ateste a relação entre o terceiro encarregado do reparo e o fornecedor.

Ainda, constata-se na prática que o consumidor, mesmo quando entrega o produto
para reparos diretamente no fornecedor, não dispõe de comprovante que demonstre
a data desta providência, o que pode prejudicar a sua defesa judicial.
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O recibo de depósito do produto para reparos, por ser documento comum às partes,
poderá  ser  requerido  pelo  consumidor  sempre  que  necessário,  o  que  será
providenciado pela entrega de uma cópia dele.

– 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 949/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 426/2011)

Dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico em unidades prisionais
e socioeducativas no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O Poder  Executivo  implementará  sistema de prevenção  e  combate  a

incêndio e pânico em todas as unidades prisionais e socioeducativas estaduais, de
acordo com os seguintes prazos e metas:

I  –  até  janeiro  de  2009,  apresentação  de  projeto  individualizado  de  prevenção
contra incêndio e pânico para cada unidade prisional ou socioeducativa ao Corpo de
Bombeiros Militar;

II – até janeiro de 2010, instalação dos instrumentos preventivos especificados em
norma  técnica  regulamentar  em  todas  as  unidades  prisionais  e  socioeducativas
estaduais, na forma do projeto aprovado de prevenção contra incêndio e pânico de
que trata o inciso I deste artigo;

III – a partir de 2011, vistoria anual dos instrumentos a que se refere o inciso II para
aferir a manutenção de suas características técnicas de prevenção e o atendimento
das exigências legais e regulamentares.

Art. 2º – A inobservância ao disposto no art. 1º desta lei sujeita o Diretor da unidade
prisional ou da unidade socioeducativa às seguintes sanções administrativas:

I – advertência escrita;
II – multa;
III – interdição da unidade prisional ou socioeducativa.
§ 1º – A advertência escrita será aplicada na primeira vistoria, se for constatado o

descumprimento desta lei ou de norma técnica regulamentar.
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§ 2º  –  Sessenta  dias  após  a  formalização da advertência  escrita,  persistindo o
descumprimento de que trata o §1º desta lei, será aplicada multa de R$100,00 (cem
reais) a R$3.000,00 (três mil reais), valores que serão corrigidos monetariamente de
acordo com índice oficial.

§  3º  –  Persistindo  a  infração,  nova  multa  será  aplicada  em  dobro  e
cumulativamente.

§ 4º – A pena de interdição será aplicada, quando houver risco iminente de incêndio
ou pânico.

Art.  3º  – Será  afixado em local  de  ampla  visibilidade e  fácil  acesso ao público
externo, na sede da unidade prisional e socioeducativa, laudo de vistoria e liberação
para seu funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais, sob pena de interdição imediata da unidade.

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

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo traçar metas claras para que se

possam prevenir incêndios nas unidades prisionais e nas unidades socioeducativas
do Estado de Minas Gerais.

A esse respeito, vale lembrar que o respeito às normas técnicas de prevenção e
combate a incêndios nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos implica, em
última  instância,  a  observância  dos  próprios  direitos  dos  indivíduos  que  serão
encarcerados dentro de um prédio que, além dos projetos hidráulico e elétrico, deve
conter o projeto normativo de acordo com as regras de execução penal em vigor no
País.

Após os fatos ocorridos em Ponte Nova, Rio Piracicaba e Arcos, deve-se exigir a
implantação  de  um  sistema  consistente  de  prevenção  a  incêndios  em  todas  as
unidades prisionais e socioeducativas do Estado, sob pena não só de ceifar  mais
vidas, mas também de onerar o próprio poder público com pesadas indenizações pela
sua reiterada omissão.



956
____________________________________________________________________________

Por  todo  o  exposto,  solicitamos  o  apoio  de  nossos  pares  à  aprovação  deste
relevante 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 950/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 427/2011)

Dispõe sobre a fiscalização da venda de ingressos de eventos artísticos, culturais e
desportivos por cambista no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Configura infração administrativa punível na forma desta lei a venda de

ingresso  por  pessoa  física  ou  jurídica  que  atue  como  intermediária  entre  o
organizador do evento artístico, cultural ou desportivo e o consumidor final, no intuito
de  obter  ou  tentar  obter  ganhos  ilícitos  em  detrimento  do  povo  ou  de  número
indeterminado de pessoas mediante especulações.

§ 1º – Considera-se ganho ilícito, para os efeitos do caput deste artigo, o ágio de
venda de ingresso superior a 20% (vinte por cento) em relação ao valor oficialmente
cobrado pelo organizador do evento artístico, cultural ou desportivo.

§  2º  –  A pessoa física  ou  jurídica  que descumprir  o  disposto  neste artigo  será
considerada cambista para os fins desta lei.

Art. 2º – Constatada a infração de que trata o art. 1º, serão aplicadas ao cambista
as seguintes sanções:

I – apreensão dos ingressos, multa de 300 Ufemgs (trezentas Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais) e proibição de frequentar estádios, se for o caso, por um
ano;

II – em caso de reincidência, apreensão dos ingressos, multa de 1.000 Ufemgs (mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e proibição de frequentar estádios, se
for o caso, por dois anos.

Art.  3º  –  Os  agentes  estaduais  de  segurança  pública  são  competentes  para
fiscalizar,  apreender  ingressos  e  conduzir  os  cambistas  pegos  em  flagrante  à
delegacia de polícia.
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Parágrafo único – A aplicação das sanções previstas nesta lei ficará a cargo da
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.

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

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo controlar a atividade especulativa

dos cambistas que atuam vorazmente em dias de jogos, shows e eventos culturais no
Estado. O ordenamento jurídico brasileiro, embora não regule diretamente a atividade
dos cambistas,  possui  mecanismos hábeis  para coibi-la,  desde que essa atuação
extrapole limites aceitáveis.

Do ponto de vista penal,  a Lei nº 1.521, de 26/12/1951, dispõe sobre os crimes
contra  a  economia  popular.  Resultante  do  conjunto  de  interesses  econômicos  do
povo,  a economia popular  constitui  o  seu patrimônio abstrato. Para designar  esse
bem  jurídico,  ameaçado  pela  voracidade  especulativa  daqueles  que  pretendem
locupletar-se com a exploração das necessidades fundamentais da comunidade, fala-
se em direitos difusos.

Mas, para além da esfera penal, também é preciso proteger o consumidor. Por isso
é que nosso projeto de lei pretende, caso sejam flagrados vendendo ingressos com
ágio  acima  de  20%,  que  os  cambistas  tenham  os  bilhetes  apreendidos,  sejam
conduzidos  a  uma  delegacia  de  polícia  e  sofram,  após  devido  processo
administrativo, as sanções de multa administrativa e proibição de frequentar estádios,
além de responderem ao pertinente processo penal de que trata a Lei nº 1.521, de
1951. O Estado pode, portanto, socorrer os seus cidadãos.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste
relevante projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 951/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 324/2011)

Declara de utilidade pública a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de
Trânsito de Minas Gerais – CBGC, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-

Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais – CBGC –, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de

Minas Gerais – CBGC –, com pleno e regular exercício desde 27/12/2004, com sede
no Município de Belo Horizonte, é um serviço social autônomo, com personalidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

A Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais
tem por finalidade principal tornar disponíveis aos seus contribuintes e dependentes
benefícios e serviços de natureza assistencial e social.

A CBGC, com sede na Rua Guajajaras, 1.268, na sobreloja do Edifício JK, no Barro
Preto,  pelo  que  se  infere  da  leitura  dos  documentos  anexados  ao  processo,  é
administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 952/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 430/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais
– Appa –, com sede no Município de Águas Formosas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores

Profissionais Artesanais – Appa –, com sede no Município de Águas Formosas.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A Associação  dos  Pescadores  Profissionais  Artesanais  –  Appa  –,

fundada em 1º/8/2003, é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que
adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,
economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, sede e foro no
Município  de  Águas  Formosas,  tendo  por  área  de  atuação  todo  o  território  do
município.

A Appa tem por finalidade trabalhar com as questões ligadas à assistência social e
à proteção ao meio ambiente, representando os pescadores profissionais artesanais,
defendendo o interesse dos associados e promovendo a proteção do meio ambiente
através da integração com entidades afins que atuem na promoção de campanhas
educativas e projetos de recuperação ambiental, além de outras descritas no estatuto.

A Appa, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, está
em pleno e regular funcionamento desde 2003, sendo a sua diretoria constituída de
membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que  desabone  sua
conduta.  Outrossim,  a  entidade  não remunera  os  membros  de  sua  diretoria  pelo
exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a
dirigentes, associados ou conselheiros, sob nenhuma forma. Assim, por preencher a
entidade os requisitos da Lei nº 12.972,  de 1998,  esperamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

– 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 953/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.763/2011)

Estabelece cota para  a  venda de ingressos  para  jogos de  futebol  no  Estado a
famílias com renda de até um salário mínimo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica estabelecida a cota de 10% (dez por cento) dos ingressos a serem

vendidos  para  todos  os  jogos  de  futebol  a  serem  realizados  no  Estado  para  as
famílias que, comprovadamente, tenham renda familiar de até um salário mínimo.

Art. 2º – Os critérios para a avaliação, bem como a comprovação da renda familiar
de até um salário mínimo ficarão a cargo de resolução do Poder Executivo.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem como objetivo possibilitar  o acesso às partidas de

futebol que ocorrerem no Estado das famílias que não têm condições financeiras de
arcar com os ingressos, a fim de proporcionar-lhes lazer, acesso ao esporte, bem
como bem-estar em família.

O lazer em família, além de ser um direito inalienável a ser garantido pelo Estado, é
o melhor antídoto para a degradação das relações sociais a que estamos submetidos.

– 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 954/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 685/2011)

Dispõe a realização de eventos denominados rodeios e vaquejadas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A realização dos eventos denominados rodeios e vaquejadas, no Estado,

fica condicionada à presença e à fiscalização de médico-veterinário.
Art. 2° – Os órgãos estaduais competentes que tratam de animais e saúde pública

deverão ser comunicados acerca do local,  da data e da hora do espetáculo, com
antecedência mínima de sete dias.

Art.  3°  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  incluir  no  calendário  turístico  e
esportivo estadual os eventos denominados rodeios e vaquejadas.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Arlen Santiago



961
____________________________________________________________________________

Justificação: Os rodeios e as vaquejadas já se tornaram eventos de grande porte no
Norte de Minas, atraindo multidões e grande movimentações de dinheiro e gerando
muitos empregos, tanto direta quanto indiretamente.

Nada mais justo do que incluir os rodeios e as vaquejadas no calendário turístico e
esportivo do Estado, proporcionando, assim, a oficialização das referidas atividades,
que a cada dia crescem mais em nosso território e mantêm viva a cultura do nosso
povo.

–  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 955/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.011/2011)

Estabelece  critérios  para  a  denominação  das  cabines  de  rádio  e  televisão  dos
estádios e ginásios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Para  a  denominação das  cabines  de  rádio  e  televisão existentes  nos

estádios  e  ginásios  do  Estado,  serão  utilizados  nomes  de  pessoas  ilustres  que
fizeram história no esporte e nas transmissões dos eventos esportivos realizados no
Estado.

Parágrafo  único  –  Cabe  à  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude
fiscalizar, por meio de seus órgãos competentes, o cumprimento do disposto no caput
deste artigo.

Art.  2º  –  A denominação  a  que  se  refere  o  art.  1º  será  indicada pelo  governo
estadual  e  municipal  e  suas respectivas casas legislativas,  de  acordo com a  sua
abrangência.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Lei Federal nº 6.454, de 1977, determina que, para a denominação

de estabelecimentos,  instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem ser  escolhidos
nomes de pessoas falecidas que se  tenham destacado por notórias  qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade.
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O preceito legal deve ser respeitado na apresentação do delineado projeto de lei,
que venha a homenagear pessoas ilustres.

É  clara  a  importância  desses  profissionais,  seja  por  um  destaque  obtido  nas
práticas esportivas, seja pela emoção marcante das vozes dos radialistas e locutores,
que se tornou de forma ampla a divulgação e a consequente valorização do ramo
esportivo de nosso Estado.

O objetivo deste projeto é homenagear as pessoas que revolucionaram o esporte
mineiro,  dedicando  a  maior  parte  de  seu  tempo  a  despertar,  cada  vez  mais,  o
interesse da população nos jogos realizados.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

– 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 956/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.404/2011)

Dispõe sobre o combate ao comércio ilegal de madeiras no Estado e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos comerciais e industriais que venderem ou utilizarem

madeira  extraída  ilegalmente  das  florestas  brasileiras  terão  imediatamente
cancelados  seus  cadastros  como  pessoa  jurídica  pela  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: O comércio ilegal e criminoso de madeira não apenas lesa a receita

tributária estadual, como também causa danos irreparáveis ao meio ambiente.
Infelizmente, o poder público, nas suas três esferas – federal, estadual e municipal

–  ainda  não  está  suficientemente  aparelhado  para  fiscalizar  e  punir  com  rigor  o
comércio ilegal de madeira. A equipe de fiscais é pequena e a legislação vigente não
inibe, com o rigor devido, esse tipo de crime.
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Os governos estaduais esbarram nos limites da Constituição Brasileira, que só pode
ser  alterada  por  iniciativa  do  Congresso  Nacional  e  que  precisa,  o  mais  rápido
possível, aprimorar os mecanismos de proteção à natureza. Mas os estados podem e
devem adotar iniciativas pontuais para, dentro de suas atribuições legais, inibir e punir
tais crimes.

Encerrar imediatamente o cadastro das empresas infratoras como pessoa jurídica
seria  uma medida  bem-vinda,  pois  as  punições  previstas  pela  legislação  vigente,
baseadas  apenas  em  multas  (na  maioria  das  vezes  de  valor  pequeno)  e  na
apreensão temporária da mercadoria,  têm-se revelado insuficientes para combater
esse tipo de crime.

Diante  do  exposto,  encaminho  esta  proposta  à  apreciação  desta  Assembleia
Legislativa, na certeza de contar com o apoio necessário à 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 957/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.586/2011)

Institui  nas  escolas  públicas  do  Estado  a  Semana  de  Estudos  da  Constituição
Federal e da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Estudos  da  Constituição  Federal  e  da

Constituição  Estadual,  nas  escolas  públicas  da  rede  estadual  do  Estado,  com  o
objetivo  de  conscientizar  os  alunos  sobre  a  importância  do  conhecimento  dessas
legislações como instrumento de garantia dos direitos e deveres do cidadão, com o
intuito de construir uma sociedade mais digna e mais justa.

Art. 2º – A Semana de Estudos da Constituição Federal e da Constituição Estadual
deverá  ocorrer  na  primeira  semana  do  mês  de  outubro,  em  comemoração  à
promulgação da Constituição Federal de 1988.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo deste projeto é conscientizar os alunos sobre a importância
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de  conhecer  as  legislações,  instrumentos  de  garantia  dos  direitos  e  deveres  do
cidadão.

A educação é um direito de todos e deve ser promovida pelo Estado e incentivada
pela sociedade.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

– 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 958/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.008/2011)

Cria  o  Museu  Interativo  do  Futebol  nas  instalações  do  Estádio  Governador
Magalhães Pinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica criado o Museu Interativo do Futebol,  nas instalações do Estádio

Governador Magalhães Pinto.
Art. 2° – O museu de que trata o art. 1º será formado essencialmente por elementos

que permitam a interação dos visitantes com a memória do futebol no Estado e no
País e por objetos, fotografias e películas que permitam o conhecimento da história
do estádio.

Parágrafo único – O objetivo do Museu Interativo do Futebol é criar um espaço que
surpreenda  aos  visitantes  com  os  aspectos  inusitados  e,  muitas  vezes,
desconhecidos do futebol,  considerado uma das bases da cultura do Estado e do
País.

Art. 3º – O Museu Interativo do Futebol ficará aberto à visitação pública em datas e
horários a serem fixados pelo órgão competente, respeitadas as atividades-fins do
estádio.

Art. 4º – Nas instalações do Museu Interativo do Futebol deverão ser programados
eventos  periódicos  com  o  objetivo  de  estimular  entre  seus  frequentadores  a
compreensão e a postura salutar da prática desportiva.

Art.  5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.
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Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  A ideia  de  criar  um espaço para  abrigar  um  museu  interativo  nas

instalações do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão –, tem por objetivo
fazer com que esse local, revitalizado e moderno, possa ser, além de palco para as
partidas de futebol, um centro de valorização da arte desse esporte.

Criar um museu interativo vem ao encontro da modernidade que se imprime à casa
do futebol mineiro, de tal sorte que o espaço possa ser mais do que um centro de
documentação,  mas um cenário de interação com os visitantes,  produzindo neles
uma sensação de dinamismo e realidade, valorizando a história através das novas
mídias e tecnologias disponíveis.

As manifestações culturais devem, em todas as suas modalidades, ser estimuladas.
O futebol,  ou a paixão pelo futebol,  é uma dessas manifestações que conseguem
transpor limites territoriais, de raça e credo, merecendo ser valorizada e vivida em sua
essência.

A criação do Museu Interativo do Futebol tem por objetivo sistematizar toda uma
memória que ainda hoje é, em nosso Estado, fruto unicamente da emoção. Um outro
objetivo  ainda  poderá  ser-lhe  associado,  o  de  divulgar  a  intenção  da  atividade
esportiva,  ressaltando  o  caráter  integrador,  e  não  dissociador,  da  competição
esportiva.

O esporte é e deverá continuar sendo meio de socialização entre os povos. Um
espaço  dedicado  a  essa  forma  de  expressão  cultural  merece,  portanto,  estar
associado às instalações do Mineirão.  Para tanto,  conto com o  apoio dos nobres
colegas para aprovação desta proposição.

– 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 959/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.547/2011)

Dispõe sobre a inclusão na grade curricular da Secretaria de Estado de Educação
do conteúdo “Qualidade de Vida com Amor Exigente”.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica incluído na grade curricular da Secretaria Estadual de Educação o

conteúdo “Qualidade de Vida com Amor Exigente”, passando a constar nas propostas
pedagógicas das escolas da rede estadual de ensino.

Art.  2°  –  Os  estabelecimentos  escolares  terão  como  incumbência  promover  a
recuperação dos  alunos  de menor  rendimento  e  articular-se  com as famílias  e  a
comunidade, criando processos de integração da sociedade, nos termos do art. 229
da Constituição Federal e dos incisos V e VI do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Art.  3°  –  O  conteúdo  “Qualidade  de  Vida  com  Amor  Exigente”  observará  os
seguintes princípios básicos:

I – raízes culturais;
II – professores também são gente, pais também são gente;
III – os recursos são limitados;
IV – professores e alunos não são iguais, pais e filhos não são iguais;
V – a culpa;
VI – comportamento;
VII – tomada de atitude;
VIII – a crise;
IX – grupo de apoio;
X – cooperação;
XI – exigência ou disciplina;
XII – amor.
Art. 4º – São objetivos fundamentais do conteúdo “Qualidade de Vida com Amor

Exigente”:
I – valorizar a família e suas raízes culturais;
II  –  incentivar  as  crianças  a  ver  o  outro  como  gente  e  a  respeitá-lo  na  sua

individualidade;
III – estimular a criança a reconhecer as limitações do ser humano, as pessoais e

as financeiras, e a lidar bem com as frustrações;
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IV – fomentar o reconhecimento das hierarquias familiares e escolares de tal forma
que o aluno perceba o seu próprio papel e busque a harmonia;

V – fazer com que o aluno aprenda a lidar com seus valores, compreenda que toda
atitude gera uma reação e saiba como lidar com as falhas e perdas.

Art. 5° – Caberá à Secretaria de Estado de Educação promover a formação dos
professores  em “Amor  Exigente”,  sendo essa a  condição básica  para  o  início  do
ensino da Qualidade de Vida com Amor Exigente.

Art. 6° – A Qualidade de Vida com Amor Exigente será incluída na grade curricular,
devendo ser contextualizada em cada realidade escolar.

Art. 7° – A implantação e a execução das disposições desta lei deverá ocorrer a
partir do início do ano letivo subsequente ao de sua aprovação.

Art.  8° – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.  9°  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de  sessenta  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Entende-se por “Qualidade de Vida com Amor Exigente” os processos

por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais  de
convivência, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação da vida e da família, bem maior da humanidade.

Entende-se por “Amor Exigente” a capacidade de amar e relacionar-se efetivamente
no grupo sem subserviência, com cada membro cumprindo o seu papel, respeitando
o outro e responsabilizando-se pelas consequências dos seus atos.

A qualidade de vida é um componente essencial para a conservação da espécie
humana,  e a educação para a qualidade de vida deverá estar  presente de forma
articulada  em  todos  os  níveis  e  modalidades  do  processo  educativo.  O  projeto
apresentado tem por objetivo criar mecanismos para auxiliar crianças e adolescentes.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta
proposição.
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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 960/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.068/2011)

Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile em bares e restaurantes no
Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  bares  e  restaurantes  estabelecidos  no  Estado,  onde  são

comercializadas refeições ao público, ficam obrigados a oferecer cardápios em braile
para atendimento aos portadores de deficiência visual.

Art.  2º  – Os cardápios  deverão estar  expostos em local  de  fácil  acesso para o
portador de deficiência visual ou de seu acompanhante, contendo o nome dos pratos,
os  ingredientes  usados  no  preparo,  a  relação  de  bebidas  e  sobremesas,  outros
produtos oferecidos e seus respectivos preços.

Art. 3º – O Poder Executivo poderá regulamentar:
I – a sanção a ser aplicada em caso de descumprimento desta lei;
II – o órgão que deverá promover a fiscalização e aplicar as possíveis multas;
III  –  as  formas  como  serão  encaminhadas  reclamações  e  denúncias  do

descumprimento desta lei.
Art.  4º  –  Fica  fixado  um  prazo  de  noventa  dias  para  os  bares  e  restaurantes

instalados e em funcionamento no Estado se adequarem às normas estabelecidas
nesta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem como objetivo determinar que bares e restaurantes

instalados e em funcionamento no Estado garantam aos deficientes visuais cardápios
em braile  com todas as informações dos produtos e alimentos oferecidos nesses
estabelecimentos,  seguidos de seus respectivos preços. É um ato de cidadania e
respeito às pessoas com necessidades especiais.  Trata-se de medida necessária,
uma vez que frequentar bares e restaurantes não constitui  apenas uma opção de
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lazer, é uma atividade constante da vida moderna, em que o hábito de fazer refeições
ou lanches fora de casa se torna cada vez mais comum e necessário.

A oferta de cardápio em braile possibilitará aos deficientes visuais mais uma opção
para a autonomia necessária no dia a dia, pois, ao frequentar ambientes comuns a
todos, devem ser tratados de forma igualitária, sem necessidade de estarem sempre
na presença de um acompanhante.

–  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 961/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.870/2011)

Altera o art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o
cadastro de entidades representativas de despachantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 3º – O Sistema de Registro Automático de Veículos – SRAV –, cuja finalidade é

a agilização do pré-registro, emplacamento, selagem de placas em veículos novos e
o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados
pelo sítio do Detran-MG, será disponibilizado exclusivamente para:

I – o proprietário do veículo;
II – o representante legal do proprietário;
III  –  os  despachantes sindicalizados  ou  associados a  entidades  constituídas  na

forma da lei, desde que as referidas entidades sejam habilitadas e autorizadas, por
ato normativo, pelo Detran-MG.

Parágrafo único – As referidas entidades deverão comprovar  sua legalidade por
meio de legislação pertinente, anualmente, ao órgão competente.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: A alteração proposta para o art. 3º da Lei nº 18.037, de 2009, refere-se

à  necessidade  de  identificar  quem  são  os  despachantes  documentalistas  como
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categoria profissional, tendo em vista a existência de entidades que representam a
classe, legalmente documentadas, no Estado. Isso porque a autorização para exercer
a  profissão  decorre  do  deferimento  da  inscrição  nas  entidades  de  classe,  em
procedimento  administrativo  pelo  qual  são apuradas  e  comprovadas a  habilitação
técnica e as demais condições exigidas para o exercício da profissão.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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.

REQUERIMENTOS
Nº  402/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  174ª
Companhia de Polícia Militar, na 121ª Companhia Tático-Móvel e na 284ª Companhia
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/3/2015, em Betim, que resultou
na apreensão de uma motocicleta roubada, no óbito de um menor infrator e na prisão
de um homem.

Nº  403/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  designação  de
investigador de polícia para o Município de Baldim. (– Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº  404/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Subsecretaria  de  Administração
Prisional pedido de providências para que sejam revistas as condições de trabalho
dos agentes de segurança penitenciários, em particular quanto às escalas de trabalho
na muralha de presídios e à escolta de detentos sem o devido treinamento para porte
e uso de armas de fogo.

Nº  405/2015,  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 28/3/2015, em Tombos, que resultou
na apreensão de armas de fogo, munição e equipamento de caça e na prisão de duas
pessoas; 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  406/2015,  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 28/3/2015, em Ubá, que resultou na
apreensão de dois  adolescentes,  além de drogas,  quantia em dinheiro,  armas de
fogo, munição, objetos de valor e animais silvestres, 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.
(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  407/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 28/3/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, armas de fogo e munição e na
detenção de oito pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  408/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam,
pela atuação na ocorrência, em 28/3/2015, em Betim, que resultou na apreensão de
drogas, quantia em dinheiro, arma de fogo e balanças 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  409/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o Sgt. PM Paulo Fernando Casal, pelo trabalho de promoção da
paz social nos Municípios de Dona Euzébia, Pequeri e Rodeiro por meio do combate
às drogas, da ação social, do incentivo ao estudo e da prática de esportes; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa ao militar pelo relevante serviço prestado à sociedade. (–
À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  410/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia Militar e na 9ª Companhia de Missões Especiais, pela atuação na ocorrência,
em 29/3/2015, em Uberlândia, que resultou na apreensão de armas de fogo e drogas
e na prisão de três  pessoas;  e  seja  encaminhado ao  Comando-Geral  da  PMMG
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo
relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  411/2015,  do  deputado  Thiago  Cota,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Cultura  pedido de  providências  para divulgar  o turismo cultural  nas
cidades históricas na programação da TV Minas e da Rádio Inconfidência e para criar,
em parceria com a Secretaria de Turismo, plano de traballho conjunto com vistas a
promover esses destinos turísticos por meio de propaganda institucional do governo
do Estado. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  412/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o Estado
mantenha as cessões de profissionais de educação às Apaes, com a garantia plena
de continuidade dos trabalhos dessas entidades na área educacional, até a conclusão
dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876, em cujos autos o STF
declarou  a  inconstitucionalidade  de dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  100,  de
2007.

Nº  413/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na
ocorrência,  em  1º/4/2015,  em  Perdões,  que  resultou  na  apreensão  de  10kg  de
cocaína e na prisão de um homem. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 414/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com a Fundação Helena
Antipoff,  pela  elaboração do livro  Helena  Antipoff:  85  Anos de Brasil  –  memórias
(com)partilhadas. (– À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  415/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  estabelecer
negociação com os servidores dessa corte a fim de compensar os dias de paralisação
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por conta de adesão à greve ou a movimentos reivindicatórios realizados em 2011 e
para evitar novas paralisações dos servidores da 1ª e da 2ª instâncias, tendo em vista
os protestos previstos para o mês de abril.

Nº  416/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Cultura e à Fundação Clóvis Salgado pedido de providências para que
o Ballet Jovem da Fundação Clóvis Salgado possa continuar utilizando as instalações
da referida fundação para a realização das atividades do grupo.

Nº  417/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Cultura pedido de providências para a manutenção das atividades do
Ballet Jovem do Palácio das Artes e a continuidade dos projetos de profissionalização
da Fundação Clóvis Salgado.

Nº 418/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a análise do custo e dos
mecanismos  necessários  para  implantação  do  projeto  Olho  Vivo  em  todas  as
passagens de nível e passarelas da linha férrea que atravessa o perímetro urbano de
Juiz de Fora. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 419/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
ao presidente da Cemig pedido de informações sobre quantos e quais são os poços
artesianos situados no Norte de Minas que estão inoperantes por falta de ligação de
energia elétrica. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  420/2015,  do  deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para enviar a esta Casa proposição
que fixe o piso salarial dos advogados. (– À Comissão do Trabalho.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  850/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.649/2014.
Nº  851/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 398/2011.
Nº  852/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 387/2011.
Nº  853/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 384/2011.
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Nº  854/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 173/2011.

Nº  855/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 402/2011.

Nº  856/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 391/2011.

Nº  857/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 392/2011.

Nº  858/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 450/2011.

Nº  859/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 469/2011.

Nº  860/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.596/2013.

Nº  861/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.618/2013.

Nº  862/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.595/2014.

Nº  863/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.516/2014.

Nº  864/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.514/2014.

Nº  865/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.368/2014.

Nº  866/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.437/2014.

Nº  867/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.332/2014.

Nº  868/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.235 /2014.

Nº 869/2015, do deputado Fábio de Avelar, em que solicita a alteração de seu nome
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parlamentar de Fábio de Avelar para Fábio Avelar Oliveira. (– À Mesa da Assembleia.)
Proposições não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de
receber as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI
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, 8 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
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
para conseguir  conquistar seu espaço, mas a falta de recursos e principalmente a
pouca divulgação que a mídia faz do esporte adaptado nos fazem 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.
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PROJETO DE LEI
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 área de registro ou localidade de destino da
chamada;

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, 8 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
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, dos quais 80,77% são contratos com modalidade pré-
pago.

Tal qual o crescimento da oferta, as ferramentas de proteção e transparência aos
consumidores devem seguir o mesmo exemplo com vistas a regular e evitar abusos
na relação consumerista estabelecida.

Vejamos  que  em  Minas  Gerais  temos  25.191.944  acessos  móveis  habilitados,
sendo a maior fatia, 19.033.269 (75,55%), de acessos pré-pagos.
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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 é que se propõe este projeto de lei, com vistas a permitir
que tais consumidores possam auferir se os valores e as ligações efetuadas estão de
acordo com o efetivamente cobrado.

PROJETO DE LEI
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:
Art.  1º  – O Estado implantará o sistema biométrico de identificação nos recém-

nascidos nas maternidades e 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 implantado 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 hospitais
públicos, ocorrerão 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 a partir da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo criar um sistema de identificação

mais eficiente do que o atualmente em vigor em nosso Estado. O atual sistema de
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coleta de desenhos papilares dos pés com tinta não é eficiente, uma vez que a coleta
muitas vezes inviabiliza a leitura técnica dos desenhos.

Este 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 do referido projeto de lei.

PROJETO DE LEI
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. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação das Folias de Reis de

Ibiá, com sede no Município de Ibiá.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A Associação  das  Folias  de  Reis  de  Ibiá  está  em  pleno  e  regular

funcionamento desde 15/3/2011 e realiza suas atividades de acordo com o previsto
em seu estatuto social.

É  importante  destacar  que  a  Associação  das  Folias  de  Reis  de  Ibiá  é  uma
associação civil, sem fins lucrativos, e tem como finalidade estimular a cooperação
mútua entre os associados, preservar e proteger a tradição da folia de reis; coordenar
e  promover  encontros  de  foliões,  desde  que  decididos  em  assembleia  geral;
promover  campanhas  junto  à  comunidade  visando  angariar  fundos  para  a
festividades de adoração aos Reis Magos e Sagrado Coração de Jesus.

Obedecendo aos critérios da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que “dispõe
sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências”, o estatuto social da
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entidade, em seu art. 1°, deixa claro que não será distribuída qualquer parcela de seu
patrimônio  ou  de  sua  renda  a  qualquer  título,  e  seus  recursos  são  aplicados
integralmente e destinados à manutenção de seus objetivos institucionais.

Nestes  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da
Associação  das  Folias  de  Reis  de  Ibiá  para  a  sociedade  mineira,  conto  com  a
aprovação deste projeto de lei.

Comunicações
– São também encaminhadas à presidência comunicações das Comissões de Saúde,
do Trabalho, de Transporte e de Administração Pública.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Emidinho Madeira.
O  deputado  Emidinho  Madeira*  –  Quero  cumprimentar  todos  os  colegas  e

companheiros  e  fazer  um  agradecimento  aos  colegas  Nozinho,  Antônio  Carlos
Arantes  e  Cássio  Soares  pela  visita  feita  à  Femagri,  feira  de  cafeicultura  em
Guaxupé, no mês passado. Foi um fortalecimento muito bom para a cafeicultura. Por
lá  passaram  30  mil  produtores,  e  houve  um  faturamento  de  mais  de
R$120.000.000,00.  Então,  agradeço  à  comissão  e  a  todos  os  colegas  que
participaram conosco da Femagri.

Quero convidar a todos os colegas deputados para participarem de uma audiência
pública que ocorrerá no dia 30 de abril, às 13 horas, na Câmara Municipal de Nova
Resende, para a criação de um consórcio e o fortalecimento da cafeicultura.

O café é muito importante para nós, já foi a alavanca do Estado. Muitos municípios
não  vivem  sem  o  café,  dependem  100% dele.  Produzimos  em  nosso  estado  23
milhões de sacas, sendo 12 milhões no Sul e no Sudoeste.

Então,  criaremos  um  consórcio  para  fortalecimento  da  cafeicultura  porque  nos
últimos  anos  estamos  vivendo  só  de  boato.  As  pesquisas  estão  perdendo
credibilidade, e precisamos criar um consórcio, um conselho para acompanhar essas
pesquisas mais de perto. O produtor, o cafeicultor sabe plantar, sabe formar lavoura,
sabe fazer com qualidade, mas, na hora que mandamos o nosso caminhão para fora
da propriedade, aí já não sabemos quase que mais nada. Às vezes o governo até
quer ajudar. Não sei se sou eu que não tenho tempo ou o que acontece, porque a
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vida inteira sou produtor rural levando rasteira e precisando de informação.
Ano  passado  houve  a  Copa  do  Mundo  aqui  no  Brasil.  Precisávamos  muito  ter

mostrado o café do País  nesse evento,  mas não conseguimos.  Por  isso estamos
querendo criar um consórcio e contratar uma agência para desenvolver o marketing
do café.  As  Olimpíadas  vêm aí  no  próximo ano,  talvez  o  mundo inteiro  vá  estar
voltado para o nosso Brasil. Precisamos mostrar o café para o mundo.

Portanto,  queria  convidar  todos  os  colegas  e  os  parceiros  da  nossa  região  da
cafeicultura para participarem dessa audiência pública a fim de construirmos juntos
esse consórcio. Os partidos e os deputados, estando juntos, poderemos representar
a nossa classe. Muito obrigado.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* – Gostaria de agradecer e parabenizar o
deputado  Emidinho  Madeira  por  seu pronunciamento  mostrando  sua  atuação  em
defesa não só da sua região, como também de todo o Estado. Também quero trazer
uma informação importante.

Lamentavelmente, hoje todos sabem que a Aneel autorizou mais um aumento na
conta de luz. Esperava-se cerca de 17% de aumento, e foram 5,93% a mais, muito
abusivo, em virtude de aumento anterior que houve recentemente. Todos sabem que
a energia elétrica é serviço essencial à população; porém, a população não pode
pagar  e  ser  sacrificada  pela  crise  e  por  todas  as  justificativas  que  estão  sendo
alegadas. Por ser um serviço essencial, não pode cair no bolso da população esse
prejuízo, esse sacrifício.

Gostaria de informar que o deputado federal Weliton Prado, citado aqui algumas
vezes, aliás, sendo questionado em relação a sua atuação, foi novamente o único
entre  todos os deputados estaduais  e federais  que esteve presente na  audiência
pública lá na Aneel, como ele faz todos os anos, questionando os reajustes tarifários
abusivos. Todos os anos, ele comparece à audiência pública e este ano novamente
foi  o  único  deputado  que  estava  lá  presente  fazendo  a  defesa  de  todos  os
consumidores  de  Minas  Gerais.  Aliás,  de  novo  não  compareceu  nenhum
representante  –  como  não  comparece  em  nenhum  ano  –  do  Conselho  de
Consumidores da Cemig.

Então,  gostaria  só de ratificar  aqui  que o  deputado Weliton Prado,  além de ter
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comparecido à audiência pública na Aneel que tratou do último reajuste, fazendo a
defesa,  desmascarando  ali  todos  os  números  apresentados,  que  solicitavam  um
reajuste abusivo, também solicitou investigação junto ao Tribunal de Contas da União
e realizou audiência pública também junto à Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara Federal,  apresentando  todas  as justificativas,  até  mostrando que não se
justifica mais um aumento abusivo na conta de luz, que causa impacto em todos os
custos de produção, no valor de mercadorias e serviços.

Aqui  a  Cemig  teve  um  lucro  de  mais  de  R$4.000.000.000,00  em  2012  e
R$3.100.000.000,00  em  2013  e  2014,  estando  em  boas  condições  econômicas
financeiras, o que não justifica o aumento.

E, mesmo que a Aneel tenha autorizado, ainda temos esperança. O deputado fez
um pedido ao governador do Estado de Minas, se não for obrigado a acatar esse
aumento.  Alguns  ficaram  12  anos  aumentando  sucessivamente  a  conta  de  luz  e
nunca  fizeram  absolutamente  nada.  Nunca  abandonamos  essa  luta.  O  deputado
Weliton Prado nunca abandonou essa luta porque é uma questão independente das
disputas  ideológicas,  partidárias;  é  uma  questão  de  humanidade,  de  interesse
público. Essa é uma causa humanitária. Lutamos durante esses 12 anos, este ano a
mesma coisa, e ano que vem será a mesma coisa, porque é um compromisso que
temos  com  os  consumidores.  Já  está  agendada  uma  audiência  pública  que
realizaremos  nesta  Casa.  Independentemente  de  qual  seja  o  governo,  temos  um
compromisso com a população, com a sociedade, com os consumidores, que estão
sofrendo com mais um aumento abusivo.

Quero deixar minha crítica também à Aneel, que é a agência reguladora. É uma
agência que deve ter independência e autonomia para defender o interesse público.
As  agências  reguladoras  não  são  do  governo,  são  do  Estado.  Por  isso  é  que
defendemos,  em  Brasília,  a  votação  do  marco  regulatório,  para  poder  realmente
regulamentar o funcionamento de todas as agências reguladoras, que têm de atuar
em defesa da população que precisa, a parte mais fraca nessa relação de consumo,
nesse caso, os consumidores de energia elétrica de todo o Brasil.

Aliás, deputado Emidinho Madeira, fui membro da CPI que investigou as tarifas de
energia elétrica em Brasília. Houve uma cobrança de mais de R$7.000.000.000,00
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indevidamente.  Encaminhamos  todo  o  relatório  ao  Ministério  Público  Federal,  ao
Ministério de Minas e Energia, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União,
para que se faça a devolução desse dinheiro cobrado a mais, porque houve um erro
na metodologia do cálculo tarifário durante um período de nove anos.

Isso é um absurdo, um abuso, não podemos aceitar.
Não  abandonamos  essa  luta.  O  deputado  Weliton  Prado  compareceu  nesta

semana,  e  foi  o  único,  não  só  fazendo  discurso,  mas  também  apresentando
documentações, representações. Atuou lá de fato, objetivamente, em defesa de todos
os consumidores. Foi o único que compareceu à audiência pública realizada para
tratar do último reajuste tarifário.

Obrigado, deputado Emidinho Madeira.
O deputado Vanderlei  Miranda (em aparte)*  – Primeiro parabenizo  V.  Exa.  pela

preocupação que o leva à tribuna, em relação àquele que já foi  o nosso principal
produto  de  exportação,  valorizado  no mundo inteiro  e  que há  muito  tem  perdido
espaço, principalmente para a Colômbia. Hoje o café prestigiado nos Estados Unidos
é o colombiano, enquanto o Brasil já foi o detentor do primeiro lugar em qualidade e
volume de exportação. Há eventos acontecendo, que têm colocado o Brasil na vitrine
do mundo, como V. Exa. bem disse. A Copa do Mundo recentemente, a Copa das
Confederações  e  agora  as  Olimpíadas  são  excelentes  vitrines  para  que  nossos
produtos sejam apresentados ao mundo. Não haver,  dentro da programação e da
organização, um espaço reservado a mostrar o que temos, principalmente o café,
acho que é uma falha muito grande. V. Exa. pode contar com o apoio do PMDB para
encamparmos essa luta juntos  e  colocarmos  especialmente  o  nosso café,  o  café
produzido em Minas Gerais, no cenário mundial.

Acrescentando,  deputados Rogério Correia e Emidinho Madeira,  eu queria fazer
duas observações. Esses dias tenho ouvido muitas discussões internas, e até tenho
procurado  não  fazer  o  contraditório  nem  a  réplica.  Mas  precisamos  guardar
informações ao longo do tempo, e também fazer uma volta ao passado de vez em
quando.

Lembro-me do ex-governador Aécio, em 2003, quando assumiu o governo, e reuniu
um grupo de lideranças da cidade no Palácio das Mangabeiras, porque estava muito
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preocupado porque o déficit, à época, era de R$2.400.000.000,00, isso estava tirando
seu  sono.  Então  ele  pediu  a  participação  de  lideranças,  inclusive  lideranças
evangélicas da cidade, entre estas lá estava eu na reunião. Doze anos depois, esse
déficit triplicou, ou seja, o resultado que se apresenta agora é exatamente o triplo,
passou  de  R$2.400.000.000,00  para  R$7.200.000.000,00.  É  uma  questão  que
precisa  ser  exposta  porque,  na  verdade,  estão  sendo  feitos  alguns  discursos
vendendo uma saúde do governo que passou que, na realidade, não existe.

É importante também ressaltar que o governo passado teve 11 anos para descobrir
que “extinguir” algumas secretarias economizaria R$1.000.000.000,00 por ano. Mas
ele só descobriu isso às vésperas de um ano eleitoral. Então, é muita conveniência.
Na verdade, não aconteceu a extinção de secretarias, e sim a fusão. O que fica – e
agora creio que o governo Pimentel vai poder nos dar a resposta – é o seguinte: de
fato,  houve  uma fusão,  e  não  uma extinção,  porque  juntaram  as  secretarias,  as
estruturas foram mantidas. Levaram 11 anos para descobrir que se poderia fazer uma
economia de R$1.000.000.000,00 extinguindo quatro, cinco, seis, secretarias, no final
de um processo, ou seja, para completar 12 anos de governo.

Primeiro, vimos claramente que essa ação foi eleitoreira; segundo, se ela, de fato,
pudesse produzir essa economia e tivesse sido feita no primeiro ano do governo, em
2003, quando anunciado o choque de gestão – que vemos, agora, que eletrocutou a
nossa economia, eletrocutou a situação financeira do Estado, o choque foi tão forte
que  eletrocutou  –,  então,  deputado  Emidinho,  teríamos,  ao  final  de  12  anos,
R$12.000.000.000,00,  ou  seja,  em  vez  de  um  déficit  de  R$7.400.000.000,000,
teríamos, agora, R$5.000.000.000,00 no caixa do governo. Era essa a questão que
queria expor.

Agradeço ao colega o aparte.
O deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  –  Gostaria  apenas  de  parabenizar  o

deputado  Emidinho  e  dizer  que  vamos  precisar  muito  da  sua  experiência  como
pequeno  produtor,  trabalhador  rural.  O  Emidinho  tem  uma  experiência  muito
importante nesse ramo, que já me relatou diversas vezes.

Acho, Emidinho, que a criação da Secretaria de Agricultura Familiar vai ser muito
útil para socorrer os lavradores, camponeses e pequenos proprietários de terra. Então
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vamos  precisar  muito  da  sua  experiência.  Portanto,  quando  V.  Exa.  aborda
novamente esse assunto,  ficamos aliviados em tê-lo  ao  nosso lado e jogando no
nosso time. É um prazer.

O  deputado  Emidinho  Madeira*  –  Rogério,  queria  parabenizar  a  Femagri  e  a
Cooxupé.  Quando  convidei  os  deputados  aqui  para  ir  à  feira,  foram  quatro:  eu,
Antônio Carlos, Cássio e o Nozinho. O Nozinho foi à nossa região e viu a grandeza
que é e a importância do café. Em três dias a feira vendeu R$120.000.000,00. Não
havia  carros,  nada  que  não  fosse  ligado  à  cafeicultura.  Geramos  10  milhões  de
empregos diretos e 40 milhões indiretos.

Geramos muitos empregos. Muitas indústrias estão de pé graças aos cafeicultores.
Quando o café vai mal na nossa região, tudo vai mal, até o borracheiro. Quando vai
bem,  até  o  semblante  do  povo  é  melhor.  Moro  em  uma cidade  que  tem  16  mil
habitantes, e produzimos 440 mil sacas de café por ano. Quem produz? Quatro mil
produtores rurais. Ninguém é grande, cada um produz 200, 300 sacas. Então o café é
muito importante para o Estado e para o País.

No ano passado, a Conab soltou uma pesquisa de R$54.000.000,00, e não deu;
deu R$45.000.000,00, e levamos um prejuízo muito grande.

Queria criar esse consórcio para acompanhar de perto a Conab, não para fazermos
pesquisa, mas para saberem que há alguém acompanhando.

O  marketing do café...  Há 40 anos escreveram nas sacas “Café do Brasil”, mas
nunca mais investiram no café do Brasil. Então, precisamos divulgá-lo. Quando você
vai  a  Portugal,  do  aeroporto  até  Lisboa,  você  só  vê  placa  e  banner do  café  da
Colômbia.  Então,  se  sabemos  produzir  café,  devemos  criar  um  consórcio,  um
conselho para representar e buscar recursos nos dois governos.

Estive com o secretário João Cruz, e foi o melhor momento que vivi nestes 60 dias
que estou nesta Casa, porque vi que ele quer ajudar e contribuir. Quero ser parceiro
do governo para fortalecer a classe.  Não quero criar  nem construir  sozinho. Se o
governo  contribuísse,  eu  apoiaria  todos,  porque a  nossa classe precisa  muito de
apoio e reconhecimento por tudo que faz. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Muito obrigado, caríssimo presidente Dr. Hely,
caríssimos parlamentares, colegas, TV Assembleia e todos aqueles que nos dão o
imenso prazer de participar de mais esta reunião desta semana. Quero dar as boas-
vindas a todos os prefeitos e vereadores que se encontram, neste momento, sob a
batuta do nosso presidente Adalclever Lopes, discutindo o Parlamento Jovem. São
presidentes de câmaras municipais de todo o Estado, que, com certeza, vêm aqui
buscar ensinamentos, novas orientações do nosso Legislativo para sua competente
aplicabilidade.  Realmente,  tem  sido  um  legado  muito  forte.  Hoje  a  Escola  do
Legislativo  tem  proporcionado  às  câmaras  municipais  uma  transparência  muito
efetiva,  uma preparação do Legislativo,  dos nossos vereadores,  testemunhando a
qualidade  da  política  de  uma  forma  vigorosa  e  muito  respeitosa.  Então,  quero
parabenizar todos aqueles que se encontram no Parlamento, neste momento.

Aproveitando o gancho das palavras do deputado Elismar Prado quando falou a
respeito da energia, quero, mais uma vez, caríssimo presidente, pedir a V. Exa. que
marque  a  nossa  audiência  pública  requerida.  Sou  o  primeiro  signatário  para  a
audiência pública da comissão de V. Exa., e pedimos isso, desde o início do mês
passado,  para discutir  e tratar  o assunto, de forma clara,  ampla e correta, com a
Cemig,  a  Aneel  e  todos  aqueles  que  possam  trazer  qualificações.  Por  meio  da
comissão de V. Exa., com certeza, poderemos demonstrar a todos os consumidores
esses aumentos abusivos que estamos sofrendo, chegando a quase 40%, hoje mais
6%, na conta de luz de sua residência ou de seu estabelecimento comercial, o que for
necessário.  Então,  novamente,  quero  manifestar  essa  preocupação  que  tivemos
desde o primeiro momento.

Como vejo vários  membros da Comissão de Saúde aqui,  mais  uma vez,  quero
agradecer muito, na pessoa do Doutor Wilson Batista, por terem recebido e deferido o
nosso requerimento para tratarmos das questões da saúde do Sul de Minas. Teremos
uma grande audiência pública na cidade de Pouso Alegre, na câmara municipal, com
a presença de representantes de todos os municípios, todas as câmaras, todas as
santas  casas,  hospitais  e  secretários  de  Saúde,  para  discutirmos  as  gestões  tão
importantes que a nossa saúde está vivendo nesses últimos tempos.

Esta, com certeza, Doutor Wilson, será a primeira vez que a Comissão da Saúde
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vai se deslocar para o nosso Sul de Minas. Vejo desde já a ansiedade de toda a
população  para  apresentar  sugestões  para  termos,  com  certeza,  relativamente  à
saúde, às santas casas e aos municípios, os projetos a serem desenvolvidos para
este ano, durante este governo.

Outro tema que quero trazer a todos é que há muito tempo – desde que estou aqui
– participo ativamente das discussões da indústria  e do comércio. Fui, com muita
honra,  presidente  da  Comissão  de  Indústria  e  Comércio  desta  Assembleia.
Instalamos a Frente Parlamentar da Indústria Mineira e já pedimos sua reativação ao
nosso presidente Adalclever, para cuidar de uma temática que muito tem preocupado
os empresários de Minas Gerais.

O  primeiro  momento  em  que  o  empresário  manifesta  interesse  de  instalar  sua
indústria junto ao governo do Estado chama-se protocolo de intenção. Protocolo de
intenção nada mais é que um contrato de intenções que a empresa oferece a Minas
e, em contrapartida, o que Minas poderá oferecer à empresa através de diferimentos
de ICMS, da participação de empréstimos junto ao BDMG, da parte de logística, da
parte de estrutura e de orientações técnicas às empresas que estão sendo instaladas.

No meu Sul de Minas ocorre uma verdadeira bênção, de tantas indústrias que estão
sendo instaladas, como, por exemplo, em Extrema, em Santa Rita do Sapucaí, em
Pouso Alegre, em Ouro Fino e em tantas outras cidades. Fomos surpreendidos pela
portaria editada no dia 9/2/2015, pelo secretário de Fazenda, que suspende os efeitos
do protocolo de intenção de cada indústria que apresente interesse de se instalar em
Minas  Gerais.  Os  protocolos  estão  sendo analisados  separadamente  pela  própria
secretaria  e  todos  os  seus  efeitos  estão  suspensos.  Isso  traz,  com  certeza,  aos
empresários falta de segurança jurídica, porque nem eles mesmos sabem o critério a
ser adotado.

Estive junto de vários empresários e da secretaria para tomar ciência da questão,
para  termos  certeza  da  validade  jurídica  do  protocolo  e  principalmente  do  seu
cancelamento  ou não.  Ainda não temos os critérios  da secretaria.  Mais  de 1.800
protocolos  de  intenção  serão  analisados.  Hoje  isso  nos  causa  realmente  uma
preocupação muito grande, porque são muitas as empresas geradoras de emprego e
renda, não somente no Sul de Minas, mas em todo o Estado. Elas estão aguardando
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decisão da própria secretaria. Com certeza essa análise está sendo feita por região.
Já  me  manifestei  junto  à  Comissão  de  Indústria  e  Comércio  convidando  nosso
secretário a estar aqui. Temos contado com a participação da Fiemg para saber a
posição do governo.

Quero  neste  momento,  aliás,  pedir  ao  governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de
Fazenda que procurem saber, com a possível brevidade, se todas as empresas se
encontram  com  o  protocolo  de  intenção  devidamente  publicado,  devidamente
oficializado.  Quero  saber  também  se  o  acordo  entre  as  partes  está  firmado  e
acabado, para que seja liberado, tornando sem efeito sua suspensão.

Sabemos  de  uma  determinação  do  governo  que  suspende  os  efeitos  de  um
documento cabal e que dá condições de se instalar uma indústria. Isso traz muita
preocupação, principalmente para os empresários.

Outro assunto que quero trazer também a este Plenário é que já apresentamos à
Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente é o deputado Leonídio Bouças,
um requerimento para a realização de uma audiência pública, a fim de tratarmos da
reforma política, de uma forma ampla, genérica. E sabemos o papel importante que
tem hoje a CNBB, por meio de seu presidente D. Raymundo Damasceno, que tem
percorrido todas as assembleias do Brasil, manifestando o posicionamento da Igreja,
que procura fazer uma reforma ampla, com transparência. Com ele está também a
própria Ordem dos Advogados do Brasil. É muito importante trazermos aqui para o
Parlamento, como já está acontecendo em outros estados, a participação efetiva da
CNBB, da Ordem dos Advogados do Brasil, particularmente em Minas Gerais.

Quero manifestar  também a minha preocupação muito grande com referência à
nossa Rodovia MG-290, que liga Pouso Alegre a Ouro Fino. Ela foi interditada no ano
passado  várias  vezes.  Acompanhamos,  em  2014,  o  edital  para  a  elaboração  do
projeto técnico. Há a necessidade da terceira faixa, seriam até obras emergenciais,
pois já houve lá inúmeros acidentes. É uma rodovia perigosíssima, com o tráfego de 7
a 8 mil veículos por dia. Já fomos ao DER, já oficiamos ao governador do Estado, ao
secretário de Obras, e quero pedir agora, em nome de todo o nosso Sul de Minas,
que seja dada uma atenção especialíssima a esse trecho, um dos mais importantes
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que  temos,  ligando  o  Sul  de  Minas  ao  Leste  paulista;  ele  recebe  o  tráfego  de
caminhões de toda região e de todo Estado. Temos perdido muitas vidas lá. Há pouco
tempo, mais de 3 mil pessoas paralisaram essa rodovia.

Então,  é  um  momento  importante,  pois  os  recursos  do  orçamento  já  estão
liberados. Gostaria muito de pedir prioridade absoluta, entre tantas obras que temos a
fazer, para a MG-290, que é uma das mais importantes para atender a demanda da
nossa região.

São essas as nossas considerações. Quero ouvir o deputado Doutor Wilson Batista
e o deputado Elismar Prado.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* – Meu caro colega, deputado Dalmo
Ribeiro  Silva,  muito  obrigado  pelo  aparte.  O  senhor  falou  sobre  as  questões  de
saúde,  e  queria  lembrar  aqui  que hoje  é  o  Dia  Mundial  de  Combate  ao  Câncer,
doença temível com que o mundo todo ainda convive. Infelizmente, a cada dia mais,
sua incidência aumenta não só no Brasil mas também em todo o mundo: são mais de
12 milhões de casos novos a cada ano.  E,  das 12 milhões de pessoas que são
acometidas  por  essa  doença,  ainda  morrem  8  milhões  a  cada  ano.  Então,  a
incidência e a mortalidade são altíssimas.

O mundo inteiro, cientificamente, já concorda que não há uma forma de se eliminar
o câncer da humanidade; essa doença permanecerá durante toda a existência do ser
humano. Infelizmente não impediremos sua existência, mas temos que lutar para que
menos pessoas morram, e a única forma é o diagnóstico inicial, ou seja, é preciso
descobrir  a doença em seu início.  O nosso papel  é criar  ferramentas, a partir  de
políticas públicas, para que esse combate ao câncer seja realmente efetivo.

Com  isso,  criamos  a  lei  de  prevenção  do  câncer  através  de  unidades  móveis.
Quando  Antônio  Jorge  era  secretário  de  Saúde,  ajudou  muito  a  implantar  esse
programa em Minas Gerais. Torcemos para que o novo governo dê continuação a
esse belíssimo trabalho de prevenção, que traz resultados a curto prazo. Milhares de
pessoas que às vezes não fariam o exame agora o fazem, conseguem diagnosticar a
doença e ser curadas no início em razão da presença dessas unidades móveis.

Agradeço o aparte, deputado Dalmo. É essa a nossa contribuição.
O  deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  –  Serei  rápido,  deputado  Dalmo.
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Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento e por suas diversas iniciativas. Informo-lhe
que, quanto ao seu pedido de audiência pública na nossa comissão, a Comissão de
Defesa  do  Consumidor  aprovou  prontamente,  em  caráter  de  urgência,  como  o
assunto merece, a solicitação de V. Exa. Temos outros dois requerimentos, sendo um
de minha autoria e outro do deputado Sargento Rodrigues. Portanto, como há três
requerimentos de assuntos semelhantes, proporemos uma única discussão. A minha
assessoria já está fazendo contato com a assessoria de V. Exa.,  para fazermos a
discussão sobre as tarifas de energia elétrica o mais rápido possível.

Para  V.  Exa.  ter  ideia,  a  maior  parte  dos  aumentos  injustificáveis  de  energia
autorizados este ano não tem absolutamente nada a ver com a crise hídrica nem com
o  racionamento  nas  térmicas.  Na  verdade,  tem  a  ver  com  programas  sociais  e
amortização  de  contratos,  sem  transparência  alguma.  Eles  deveriam  ter  sido
bancados pelo Tesouro Nacional, como diz a MP nº 579, que foi aprovada. Então, não
existe essa balela de crise hídrica, de forma alguma. Isso não pode ser usado como
justificativa para jogar no bolso do consumidor esse aumento abusivo e injustificado.
Obrigado.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Agradeço e cumprimento o deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Usarei o tempo apenas para referendar o grande trabalho que o
deputado Dalmo tem feito, orgulho para todos nós, do PSDB. A sua conduta nesta
Casa, a sua postura e a sua grande história pelo PSDB e pelo Sul de Minas merecem
destaque.  O  deputado  João  Leite  me  concederá  aparte.  Fica  registrada  a  sua
gentileza com este parlamentar. Muito obrigado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – V. Exa. me desculpe. Para encerrar, caríssimo
presidente,  agradeço  a  participação  de  todos.  Com  certeza  teremos  um  grande
momento em Pouso Alegre, com a presença da Comissão de Saúde na nossa região.
Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.
O  deputado  João  Leite*  –  Sr.  Presidente,  meu  querido  amigo  deputado  Hely

Tarqüínio,  Srs.  Deputados,  os  deputados  João  Vítor  Xavier,  Bonifácio  Mourão  e
Felipão Attiê  aguardam  aparte,  que  concederei  com muito  prazer.  Sr.  Presidente,
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quero que conste nos anais da Assembleia Legislativa, na íntegra, o editorial do jornal
O  Tempo de  hoje.  A seção  de  cartas  desse  jornal  ficou  abarrotada,  segundo  o
editorial, líder Mourão. A população de Minas Gerais está indignada com o governo
que está parado há 100 dias. Pessoas escreveram ao jornal dizendo que tinham outra
expectativa  em  relação  ao  PT:  que  o  Fernando  de  Dilma  trabalharia.  Ele  está
escondido em algum lugar? Não é encontrado no Palácio das Mangabeiras, que está
sendo reformado, instalando ar-condicionado – já que isso foi exigido. Ninguém sabe
onde  ele  se  encontra.  O  seu  porta-voz  sempre  é  o  atrapalhado  secretário  de
Planejamento. Não sei se ele é atrapalhado ou trapalhão. É médico? Não pode. Tem
de fazer um bom diagnóstico.

Agradeço  à  nossa  assessoria,  ao  Prof.  Sabino,  à  Luísa,  ao  Pedro  Chagas,  ao
Caixeta, que estão analisando os documentos que o atrapalhado do secretário de
Planejamento  apresentou  ontem.  É  muita  trapalhada.  Se  tem  algo  que
acompanhamos neste estado, deputado João Vítor Xavier, foi a implementação da
integração da defesa social.

Fui,  pessoalmente,  às 18 Regiões Integradas de Segurança Pública. Vi  como o
governador  Aécio,  hoje  senador,  implantou  a  integração da segurança pública  no
Estado de Minas Gerais. Era algo pelo que lutávamos. Em tom de brincadeira, eu
disse: por que não se colocou o Durval Ângelo na Defesa Social? Ele conhece essa
história,  a luta de tirar  preso das mãos da Polícia Civil.  Quando o governo entrou
havia 15 mil vagas, e hoje temos mais de 50 mil.

Mas  o  importante  que  queria  expor,  primeiramente,  é  a  situação colocada  pelo
atrapalhado Helvécio Magalhães. Diz ele que, entre 2010 e 2013, o número de crimes
considerados violentos passou de 50 mil para 80 mil, um aumento de 74%. Ele se
esquece de que a análise que faz entra até no governo do PT e do PMDB, o governo
anterior ao de Aécio Neves. Ele faz conta e acha que não íamos fazer também. O
Sabino é bom de conta, ainda bem. A nossa chefia na nossa assessoria faz conta
direitinho para nós. Não sou muito bom de conta, mas o povo que está conosco é. O
Felipão também é. O atrapalhado do Helvécio Magalhães errou feio. Por exemplo, a
utilização de números absolutos não é o indicador adequado. Ele errou na base mais
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importante. Imaginem, os números sempre são contabilizados por 100 mil habitantes.
Eles  desprezaram  isso.  Isso  é  histórico.  É  preciso  comparar  os  dados  de  Minas
Gerais com as outras unidades. Não pode ser do jeito que o atrapalhado fez.

Então, os dados são uma falácia do PT. É por isso que o Pimentel de Dilma falou
rapidinho e passou a palavra para o atrapalhado Helvécio Magalhães, que, por sua
vez, atrapalhou muito mais.

Aqui estão as taxas de homicídio. Ele pegou as de 1998 e jogou no bolo. Ele é um
atrapalhado ou um trapalhão, professor Mourão? Vamos saber.

Fica clara a distinção entre períodos de governo.  Não é possível  fazer  isso.  As
contas dele dão 77% de aumento. Depois ele fala que, no período, foram 52%. A
verdade é que Minas Gerais manteve-se muito bem. Não se sustenta, portanto, a
afirmação de que a política de segurança pública foi ineficiente no período. A reversão
da  curva  de  crescimento  da  taxa,  no  governo  Aécio,  foi  certamente  o  fator
responsável  pela  situação  comparativa  do  Estado.  Qual  é  a  situação do  Estado,
comparativamente  com  outros  Estados?  Minas  Gerais  está  em  23º  lugar  na
comparação correta, nos números. Não sei qual é o interesse do PT em mandar o
atrapalhado  trazer  um  número  desses.  É  para  apavorar  a  população,  deixá-la
apavorada? É por isso que defendi: para o Planejamento, Padre João já! Ele é menos
confuso do que o atrapalhado Helvécio Magalhães. Não vamos dar conta dele, não.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Deputado João Leite,  é um prazer
muito grande aparteá-lo.  Queremos aproveitar  que está aqui presente o deputado
Rogério Correia, agora sem boné. Ele utilizou o boné da CUT para protestar contra a
questão da terceirização. Gostaríamos que inúmeros bonés dessa cor e com o nome
CUT estivessem lá no Congresso Nacional.  Sabe para quê, deputado João Leite?
Porque a Petrobras anda contratando a torto e a direito, terceirizando serviços. Aliás,
alguns diretores da Petrobras têm dado bons exemplos para qualquer infrator.

O deputado João Leite* – Bem atrapalhados também.
O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Exatamente. Mas, com referência a

essa questão, temos em mãos, agora, um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, da 32ª Câmara Cível, em que é apelante o Sr. Renato Pereira da
Cunha Souza e apelada a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Para não me alongar
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no aparte,  vou ler  uma pequena consideração  dos  desembargadores  que dizem:
“Afirma o autor apelante que o que se observa nos quadros da ré, Petrobras, ora
apelada,  é  que  a  empresa burla  a  Constituição ao  contratar  terceirizados  para  o
desempenho  da  mesma  atividade,  razão  pela  qual  a  expectativa  de  direito  do
candidato se convola em direito subjetivo, segundo orientação dos tribunais”.

Faz  outras  considerações  e  diz:  ”Assiste  integral  razão  ao  apelante,  diante  do
conjunto probatório trazido aos autos”.

Com outras considerações, termina dizendo: “Diante do exposto, dou provimento ao
recurso para julgar o pleito  procedente, nos termos do art. 557, § 1°A do CPC, e
determinar que a Petrobras proceda à convocação, nomeação e posse de Renato
Pereira da Cunha Souza para o cargo de técnico de segurança júnior, no polo de
Macaé”.

Isso mostra que a Petrobras não pode ficar terceirizando a torto e a direito. Quando
se censura a terceirização, ela tem de partir da própria Petrobras.

Aproveitando a situação, V. Exa. diz que não podemos acreditar nesses números
oferecidos  pelo  governador  Pimentel,  do  PT,  até  porque  números  podem  ser
manobrados  à  vontade  –  não  é,  deputado  João  Leite?  E  eles  estão  sendo
manobrados, não há duvida sobre isso.

Demos nossa versão em uma entrevista coletiva ontem. Pedimos ao pessoal que
nos assiste que,  se não confiam nos números que oferecemos – confirmamos os
números de acordo com os fatos e com a realidade –, naturalmente não confiem nos
números do Pimentel, do PT.

Vamos nos basear nos fatos. Por exemplo, a Deborah Wetzel, diretora do Banco
Mundial para o Brasil, fala que teve o maior orgulho de trabalhar com Aécio Neves e
Anastasia, porque o que eles fizeram em Minas serve de referência para todos os
estados  brasileiros  e  vários  países da América Latina,  principalmente.  Da mesma
forma, fala Pedro Faria,  do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.  Ele
rasga os mesmos elogios: o choque de gestão, o Estado para Resultados, o Estado
para  Cidadania.  Todos  os  períodos  vividos  nos  governos  Aécio  e  Anastasia  são
louvados por grandes instituições internacionais.

Podemos  lembrar  também,  deputado  João  Leite  e  deputados  que  estão  nos
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ouvindo,  que,  quando  Aécio  Neves  assumiu  o  governo,  Minas  tinha  somente
13.000km de asfalto. Quando Anastasia deixou o governo, Minas já tinha mais de
20.000km  de  asfalto,  incluindo  ProAcesso  e  Caminhos  de  Minas.  Praticamente
dobrou o número de asfalto. No mesmo período, Minas Gerais ganhou o 1º lugar nas
escolas públicas do ensino fundamental básico, nas olimpíadas de matemática, nas
olimpíadas de português. Havia mais de 400 municípios mineiros sem telefone, mas
foram colocados em todos, incluindo os distritos do Estado, quase todos. Na saúde, a
expectativa de vida no Estado mudou, aumentou de 73 para 75 anos. E assim na
segurança e em inúmeros outros casos. Esses são fatos, não são números. É por aí
que se analisa uma administração ou administrações. É por aí, deputado João Leite,
que nos orgulhamos de ter apoiado inteiramente os governos Aécio Neves, Antonio
Augusto Anastasia e Alberto Pinto Coelho.

O deputado João Leite* – O mais querido Aécio Neves fez tanto pelo Estado de
Minas Gerais. V. Exa. traz muito bem o reconhecimento internacional. Os números
estão aí. Minas Gerais ainda pode buscar emprestado R$10.000.000.000,00.

Líder  Mourão  e  deputado João Vítor  Xavier,  estou  preocupado  porque  um  dos
dados que Minas Gerais alcançou foi a Cemig entrar na Dow Jones. Haverá reunião
agora, e o PT está tremendo. O PT começou tão mal na Cemig, que não sabemos
qual será a decisão da Dow Jones, se ela permanecerá ou não na Dow Jones. Claro
que estamos torcendo para essa empresa do povo de Minas Gerais. Torcemos pela
Cemig, mas o PT tem de ajudar. Começa a colocar atrapalhados lá também. O tal de
Helvécio  Atrapalhado Magalhães está  no  conselho  da  Cemig.  É bom mandar  um
recado  para  o  pessoal  da  Cemig  para  que  não  ouça  os  conselhos  dele.  Muito
obrigado.  O deputado Bonifácio Mourão sempre traz essa contribuição.  Deputado
João Vítor Xavier, preciso ouvi-lo.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Sr. Presidente, deputado João Leite,
primeiro gostaria de dizer que, no dia 1º de abril, estive aqui dizendo que aquele dia
seria consagrado como o dia do governo Dilma, porque a presidente, àquela altura,
tinha  39  ministérios  oficiais  e  1  extraoficial,  que  era  o  ministério  da  propaganda
enganosa. E parece que esse ministério da propaganda enganosa já vai trazendo
sucursais. O PT tem um hábito: ele mente tanto que, primeiro, passa a acreditar nas
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suas mentiras; depois, ele tenta convencer todos os outros a também acreditar em
suas mentiras. Mas o tempo é senhor da razão. Durante muitos anos o PT tentou
criar a ilusão de que a economia estava bem, tentou criar a ilusão no Brasil de que a
gasolina e a energia estavam num preço justo, de que o trabalhador não teria seus
direitos afetados. Agora O Tempo vem trazendo toda essa realidade à tona.

Deputado João Leite, não sou do tipo que pensa que quanto pior melhor. Torço para
que o governo dê certo, porque, se isso acontecer, a vida do povo melhorará. Mas é
difícil, porque vemos que quem foi eleito para governar não está com a preocupação
de governar, está com a preocupação apenas de olhar para o passado. Governar é
olhar  para o futuro,  é olhar  para frente,  é colocar  em prática  o que trouxe como
plataforma de campanha, o que estruturou como ideia básica para a gestão de um
estado, de sua gente, de seu povo.

Muito me assusta que, 100 dias após o início do governo, não tenham nenhum
caminho de solução apontado, só tenham o dedo apontado para o passado e para
um passado que reconhecidamente merece toda a gratidão e todo o respeito dos
mineiros. A começar por um ponto básico: não precisamos ir ao Bird, como muito bem
lembrou o nosso Bonifácio Mourão. Podemos ir ao BNDES, porque esse banco veio a
Minas Gerais aprender a fazer o choque de gestão. O BNDES do governo federal,
capitaneado pelo PT, esteve aqui para aprender como se faz. Fica a minha pergunta:
eles vêm aqui, analisam, aprendem, tentam colocar em prática, e isso tudo foi ruim?
Mas teremos tempo, durante os próximos dias e meses, para analisar e discutir  o
principal.

Minas Gerais não foi descoberta em 2002. O presidente Lula tinha esse hábito:
“Nunca antes na história deste país”. Tudo o que acontecia de bom era mérito do Lula
e do PT, tudo o que acontecia de ruim era culpa do passado. Aqui em Minas não
permitiremos que isso aconteça, porque nos lembramos bem daquela época em que
sua mãe, deputado João Leite, servidora pública do Estado, e minhas tias recebiam
em 12 parcelas, recebiam na 13ª, 14ª chamada. O deputado Hely Tarqüínio, que foi
líder da oposição contra o governo Itamar Franco, lembrou: o Estado não pagava.
Atrasava, enrolava, dava calote, dava o cano, era o Estado da moratória. Foi esse o
Estado que Aécio Neves recebeu. Quem dera Aécio tivesse recebido do governo PT-
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PMDB um estado próximo ao que ele hoje entrega.
Não permitiremos que o ministério da propaganda enganosa, que tanto mentiu para

o povo brasileiro, seja instalado em Minas Gerais.
Já encerro, deputado João Leite, primeiro agradecendo a V. Exa. a gentileza do

aparte.
Quero dizer que estamos prontos para o debate, para mostrar comparativamente

que Minas Gerais não foi descoberta em 2012, Minas Gerais não foi descoberta em
2002. O senador Aécio Neves, então governador, pegou o Estado quebrado, falido,
moído  por  um  governo  desastroso  do  PT  e  do  PMDB.  Todos  os  indicadores
econômicos e sociais do Estado hoje estão melhores do que em 2002, quando ele
assumiu o governo do Estado. Muito obrigado, deputado João Leite.

O deputado João Leite*  – Presidente,  encerro meus 30 segundos fazendo uma
convocação ao povo. Eu e minha família, no dia 12, estaremos nas ruas, na Praça da
Liberdade indo em direção à Praça da Estação. Vamos ter a ala da elite branca, meus
amigos da Vila União, os Sem Sintoma, o Furúnculo. Vão estar todos lá. Todos são da
elite branca, não aguentam mais o PT e a Dilma. Vai estar também presente a elite da
Lei nº 100, os 79 mil  trabalhadores e trabalhadoras que o PT está colocando nas
ruas. Essas alas irão desfilar da Praça da Liberdade até a Praça da Estação. Estou
convocando todos da região metropolitana, onde já está marcada essa manifestação,
para estarmos juntos na Praça da Liberdade. Domingo, às 10 horas, queremos estar
lá para mostrar nossa indignação com esse governo que nos enganou, que entregou
a Petrobras. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, a deputada Geisa Teixeira.
A deputada Geisa Teixeira* – Sr. Deputado, Sras. Deputadas, Sr. Presidente, é com

grande  alegria  que  informo  que  ontem  foi  instaurada  nesta  Casa  a  Comissão
Extraordinária  das  Mulheres.  Entendemos  que essa foi  uma grande conquista  da
bancada feminina desta Casa, alcançada por meio da organização de mais de 32
instituições ligadas às questões da mulher e de sua representatividade. Por meio das
reuniões, promovemos o primeiro ciclo de debates em que discutimos o que querem
as mulheres de Minas e quais as propostas para que possamos estar inseridas nas
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instâncias  de  poder.  No  mês  passado,  em  março,  em  comemoração  ao  Dia
Internacional  da Mulher,  no dia 13, tivemos a presença de mais de 400 mulheres
nesta Casa. Foi um ciclo exitoso. O que pretendemos realmente é levar esse ciclo de
debates para todos os cantos de nosso querido estado. Queremos que haja maior
participação das mulheres.

Nós também estamos reivindicando que tenha assento à Mesa desta Casa uma
mulher.  Então,  está  aí  a  PEC  nº  16,  que  já  tramita,  para  ser  apreciada  pelos
deputados. Queremos ter êxito nessa PEC, porque sabemos que desde a primeira
legislatura desta Casa nunca tivemos a presença de uma mulher na Mesa. E, por
meio da bancada feminina, das sete deputadas e da Comissão Extraordinária das
Mulheres,  queremos que haja pelo menos uma mulher compondo a Mesa. Então,
esse será um grande avanço. Queremos que a Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais dê essa contribuição para que as mulheres possam ter cada vez mais
voz e vez, uma vez que elas hoje representam 52% do nosso eleitorado. Sabemos da
importância da mulher nas várias instâncias sociais, sabemos que o papel que ela
exerce é fundamental na sociedade, assim como a sua participação. Muito obrigada.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* – Obrigado, deputada. Deputada Geisa,
quero parabenizá-la e já falei sobre a importância da Comissão Extraordinária das
Mulheres também para avançarmos na reforma política. Há dois pontos da reforma
política importantes, um é a igualdade de gênero.

São vários pontos, mas eu diria dois prioritários. Um é a igualdade de gênero na
política, pois é mais difícil para a mulher fazer política, que ainda é muito para macho,
para  homem,  e  as  mulheres  têm  muito  mais  dificuldade.  O  segundo  ponto  é  o
problema do financiamento por empresas, que leva a Câmara Federal, como agora, a
retirar direitos dos trabalhadores para agradar grandes empresários. Pegue a relação
e veja como foi a campanha dos deputados federais que estão votando contra os
direitos dos trabalhadores e pela terceirização. Você verá a presença das empresas
nitidamente. Se olhar bem na testa de um desses deputados, verá o carimbo de uma
empresa.

A reforma política tem pelo menos estes pontos fundamentais: igualdade de gênero
e igualdade econômica na campanha, retirando das empresas essa questão que julgo
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um cancro na política brasileira. O financiamento de empresas também é responsável
por  corrupção.  É impressionante que os deputados que mais tiveram recursos de
empresas  são  os  que  mais  querem  manter.  Há  algo  de  errado  nas  emendas
parlamentares, sempre se descobre corrupção ligada a financiamento de empresa. E
o Gilmar Mendes, nosso ministro no STF, assentado em cima de uma petição, cujo
resultado já está dado, por 6 a 1, contrário ao financiamento de empresas. Igualdade
de gênero e fim do financiamento de empresas são fundamentais para evoluirmos no
Brasil. Parabéns pela sua exposição.

A deputada Geisa Teixeira* – É verdade, deputado Rogério Correia, e obrigada pelo
aparte. Gostaria de concluir dizendo que é muito importante que façamos o grande
debate da reforma política, do financiamento público de campanha e do cumprimento
das  cotas;  que os 30% destinados  às  mulheres sejam cumpridos de  fato,  e  não
fiquem no papel, onde as mulheres colocam os seus nomes, mas na verdade não
estão concorrendo nem participando das eleições.  Queremos que esse debate se
amplie e que a mulher participe cada vez mais da política. Obrigada.

* – 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.

Questão de Ordem
O deputado Felipe Attiê  – Sr.  Presidente Hely Tarqüínio,  grande médico do Alto

Paranaíba que sempre nos honra com sua presidência célere à frente dos trabalhos
no  dia  a  dia  da  Assembleia  Legislativa,  no  impedimento  do  nosso  presidente,
Adalclever Lopes. V. Exa. é médico, e estou aqui para me solidarizar com um grande
acontecimento em Minas Gerais. Há 15 ou 20 anos, quando ainda era vereador em
Uberlândia,  em  um  dia  até  meio  chuvoso,  estive  na  inauguração  da  pedra
fundamental do Hospital do Câncer de Uberlândia. Há 15 anos, esse hospital está em
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funcionamento. Foi uma inauguração bonita, não me lembro se a construção da obra
durou três ou cinco anos, mas o hospital foi feito ao lado da Universidade Federal de
Uberlândia, com recursos da sociedade de Uberlândia, das empresas, de doações do
Grupo Algar, do Grupo Martins, do João, do Mané, do Antônio, do Felipe, daqueles
que doaram recursos para construir  o  Hospital  do Câncer  de Uberlândia.  Era um
desejo, um clamor. Esse hospital tem o grupo Luta pela Vida, que está lá há 15 anos
arrecadando  recursos,  fazendo  campanhas  e  trabalhos  voluntários  para  a
manutenção desse hospital do câncer. E hoje, Sr. Presidente, pela manhã, em um dia
em que não pude estar em Uberlândia, mas com o coração lá e com a presença física
aqui, no cumprimento do trabalho, houve a comemoração dos 15 anos com mais uma
grande notícia para o povo do Triângulo e do Alto Paranaíba. Hoje, na Rua Francisco
Cândido Xavier  – lembro-me de quando aprovei  o projeto de lei  há poucos anos,
depois do falecimento de Chico Xavier, cidadão uberabense, cuja rua não tinha nome,
no alto do Umuarama –, no final, perto da linha de trem, para minha grata surpresa,
foi lá lançada a pedra fundamental, deputado Hely, para que o povo de Uberlândia e
do Triângulo tenha um centro de pesquisa, diagnóstico e prevenção do câncer. É um
novo prédio, uma nova obra. Queremos que a Universidade Federal de Uberlândia –
UFU – tenha seu centro de pesquisa porque aí nós poderemos ter convênios com
laboratórios  mundiais,  poderemos  testar  novas  drogas  em  pacientes  que  estão
desenganados e que lutam pela vida. Poderemos ter ali, Sr. Presidente, nesse grande
centro de  diagnóstico e pesquisa  de  prevenção do câncer,  essa  intelligentsia que
queremos reunir na cidade de Uberlândia para servir Minas Gerais, com o intuito de
salvar vidas. Hoje foi um dia muito especial de comemoração dos 15 anos e dessa
nova etapa, dessa nova missão. Temos de chamar aqui o povo de Minas Gerais, os
senhores deputados, e eu mesmo quero analisar a possibilidade de indicar emendas
para essa grande obra, o centro de prevenção, de pesquisa, diagnóstico do câncer
em Uberlândia. A pedra fundamental foi lançada. O projeto está lindo, maravilhoso. O
prédio é moderno, realmente há condições para que Uberlândia seja um centro na
pesquisa do câncer. Parabéns ao grupo Lutando pela Vida. Parabéns ao Hospital do
Câncer  de  Uberlândia,  à  UFU,  parabéns  ao  povo  de  Uberlândia.  Fico  muito
emocionado com uma situação como essa,  e  precisamos gravar  nos  anais  desta
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Casa. Desejo que Deus acompanhe as obras desse centro de pesquisa, onde em
breve estarei. Lamento estar aqui hoje e não na pedra fundamental, para colocar lá o
meu cartãozinho não mais de vereador, como fiz na caixa fundamental do hospital do
câncer, há mais de 20 anos, mas sim colocar o meu cartãozinho de deputado, colocar
a minha fé, o meu compromisso com os milhares de votos que tive no Triângulo e Alto
Paranaíba,  para  servir  a  uma causa  tão  nobre  que  é  a  luta  pela  vida,  que  é  a
dignidade do ser humano.  Parabéns a todo o povo de Uberlândia.  Gente,  vamos
juntos nessa obra. Não vamos depender de nenhum deputado, de nenhum governo,
de ninguém. Esse hospital do câncer foi construído com recursos particulares. Nós,
de  Uberlândia,  somos  altivos,  trabalhadores,  e  vamos  somar  as  mãos,  com
solidariedade, para continuar a fazer essa obra, a fazer esse bem e levar para Minas
Gerais  a  pesquisa  do  câncer  em última instância,  em tecnologia  e  modernidade,
dando a cura àquelas pessoas que lutam pela vida. Muito obrigado, Sr. Presidente,
pela oportunidade.

O presidente – Parabéns ao povo de Uberlândia pela iniciativa.
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  conferem  os  art.  74,  c/c  o  art.  79,  I,  do  Regimento  Interno,
considerando a necessidade de promover a proteção dos animais e de estabelecer
parâmetros de bem-estar, considerando a importância de ampliar os debates acerca
das implicações éticas do uso de animais pelo ser humano, considerando, ainda, a
necessidade de aprimoramento da legislação de proteção aos animais em face da
competência normativa do Estado;

decide:
Art. 1º – Fica criada a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, com a

finalidade de realizar estudos e debates, bem como de propor medidas relacionadas
com:

I – gestão de animais sob a responsabilidade do poder público e vulnerabilidade
dos animais acautelados;

II – utilização ética dos animais no ensino e na pesquisa;
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III – bem-estar dos animais de produção e de prestação de serviços;
IV – guarda responsável e controle populacional de animais;
V – tráfico, convívio e exposição de animais silvestres e exóticos;
VI – gestão dos animais vagantes, semidomiciliados e dos animais sob a tutela de

pessoas carentes;
VII – situação e o papel das associações de proteção animal, ONGs e protetores

independentes de animais;
VIII – epidemias e métodos de controle;
IX – políticas de educação, conscientização e incentivo à adoção responsável;
X – procedimentos sanitários e médico-veterinários;
XI – crimes contra animais;
XII– comercialização de animais domésticos;
XIII  –  quaisquer  outros  assuntos  relacionados  com  a  defesa  e  proteção  dos

animais.
Art.  2º  – A Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais,  com vigência no

primeiro biênio da atual legislatura, tem a seguinte composição:

Efetivo Suplente

Deputado Noraldino Junior Deputado Anselmo José Domingos

Deputado Fred Costa Deputado Roberto Andrade

Deputada Ione Pinheiro Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Deputado Agostinho Patrus Filho Deputado Elismar Prado

Deputado Ricardo Faria Deputada Celise Laviola

Parágrafo único – Ficam designados os deputados Noraldino Junior e Fred Costa
como  presidente  e  vice-presidente  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos
Animais, respectivamente.

Art. 3º – A Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais deverá realizar, junto
com  as  comissões  permanentes  com  as  quais  possuir  interseção  temática,
audiências públicas, debates públicos, visitas técnicas e reuniões com convidados,
observado o art. 128 e seguintes do Regimento Interno.

Art. 4º – A Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais apresentará à Mesa
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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, 8 de abril 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 o deputado Carlos Henrique se afastou do
exercício  do  mandato  parlamentar  a  partir  de  7/4/2015  para  assumir  o  cargo de
secretário de Estado de Esportes e da Juventude.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 386 a 392/2015, da Comissão
de Direitos Humanos, 393 e 394/2015, da Comissão de Educação, 399 e 400/2015,
da  Comissão  de  Transporte,  404/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,
412/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  415/2015,  da  Comissão  de
Administração Pública, e 416 e 417/2015, da Comissão de Cultura. 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 6ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2015, dos Requerimentos

nºs 350 e 368/2015, do deputado Noraldino Júnior;
do  Trabalho  –  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  1º/4/2015,  dos

Requerimentos nºs 272/2015, do deputado Tiago Ulisses, 278/2015, da Comissão de
Participação Popular, e 310 e 311/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel;

de  Transporte  –  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em  7/4/2015,  dos
Requerimentos nºs 351 e 353/2015, das Comissões de Participação Popular e de
Assuntos Municipais;

e de Administração Pública – aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 7/4/2015, dos
Requerimentos nºs 307/2015, do deputado Douglas Melo, e 367/2015, do deputado
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Cabo Júlio (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 850, 851, 852, 853,
854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867 e 868/2015, do
deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita o desarquivamento dos Projetos de
Lei  nºs  5.649/2014,  398,  387,  384,  173,  402,  391,  392,  450 e 469/2011,  4.596 e
4.618/2013, 5.595, 5.516, 5.514, 5.368, 5.437, 5.332 e 5.235/2014, respectivamente;
e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o  Requerimento
Ordinário nº 849/2015, do deputado Fabiano Tolentino e outros, em que solicitam a
convocação de reunião especial para homenagear a maçonaria.

Questões de Ordem
O  deputado  Noraldino  Júnior  –  Cumprimento  o  Sr.  presidente,  os  deputados

presentes  e  os  telespectadores  da  Assembleia.  Quero  fazer  um  agradecimento
especial a minha esposa, que nos honra com sua presença nas galerias.  Deputado
Gustavo Valadares,  é  a primeira  vez que venho a  esta tribuna,  porque,  como os
ânimos aqui estão muito acirrados, evitei utilizá-la nestes primeiros meses e deixar
essa disputa para os nobres colegas. Na verdade, deputado Rogério Correia, não
quero  estar  na  disputa  entre  a  base  e  a  oposição,  por  isso  escolhi  o  bloco
independente. Sr. Presidente, queria iniciar minha fala dizendo por que estou aqui.
Tenho cinco frentes que me motivaram a aqui estar. Uma delas é trabalhar em prol
dos  mineiros,  apoiando  o  atual  governo  em  tudo  que  for  bom  para  Minas,  sem
participar  de  caça às  bruxas,  tampouco apoiar  qualquer  iniciativa  demagógica.  O
segundo ponto, Sr. Presidente, é defender os interesses da cidade de Juiz de Fora e
da  Zona  da  Mata,  muito  sofrida  pela  proximidade  com  o  Rio  de  Janeiro  e  pela
diferença na prática do INSS. A Lei Rosinha tem prejudicado muito a Zona da Mata. E
aqui, deputado Rogério Correia, quero fazer uma reivindicação ao governo, sem citar
nomes. A Zona da Mata não foi incluída nas escolhas de secretário ou subsecretário
ou numa pasta que sirva para apoiar o desenvolvimento dessa nossa querida região.
Acredito que isso é uma necessidade e um interesse de todos nós, deputados da
Zona da Mata. O terceiro ponto é atuar na fiscalização, por isso escolhemos participar
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da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Já fiz uma intervenção na
comissão, dizendo que tenho um interesse muito grande em atuar na fiscalização e
na defesa dos interesses dos contribuintes, uma vez que todos pagam por serviços
públicos,  e  muitas  vezes  não  são  atendidos  como  deveriam.  O  quarto  ponto,
presidente, é utilizar o meu mandato como instrumento de apoio aos familiares das
pessoas desaparecidas. Por isso quero agradecer ao deputado Sargento Rodrigues e
ao  presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,  por  autorizar  a  criação  da  Frente
Parlamentar  Mineira  de  Apoio  aos  Familiares  de  Pessoas  Desaparecidas.
Desenvolveremos instrumentos e trabalhos, em parceria com os órgãos competentes,
para apoiar essas famílias. Também muito importante, e uma das principais razões
por  disputarmos  as  eleições,  é  a  proteção  aos  animais.  Quero  fazer  um
agradecimento ao presidente, deputado Adalclever Lopes, e a todo o corpo técnico
desta Casa, que trabalhou para que pudéssemos criar a Comissão Extraordinária de
Proteção aos Animais. Finalizando, Sr.  Presidente, para mim é muito importante a
criação dessa comissão, tanto pessoal quanto politicamente. Ela terá o trabalho em
cinco frentes: primeiro, combater os maus-tratos com rigidez; segundo, desenvolver e
estimular políticas públicas eficazes e eficientes de proteção aos animais, tanto no
âmbito  estadual  quanto  no  municipal;  e  também  desenvolver  modelos  de
conscientização,  com  o  objetivo  de  mudar  a  visão  dos  mineiros  em  relação  aos
animais. Por fim, Sr. Presidente, fiscalizar com rigidez a aplicação de todas as leis
que  protegem  os  animais.  Finalizo  e  agradeço ao presidente  a  paciência  a  mim
concedida. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia  –  Não  havendo  quórum,  peço  a  V.  Exa.  o
encerramento de plano da reunião.

O presidente – A presidência solicita ao secretário que proceda à chamada dos
deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Noraldino Júnior) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 14 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,



1004
____________________________________________________________________________

em turno único, da Indicação nº 3/2015, uma vez que permaneceu em ordem do dia
por seis reuniões.

Encerramento
O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (– A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 420/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.160/2014, tem como finalidade instituir o
dia 22 de setembro como o Dia sem Carros.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 14/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 420/2015 visa instituir  o dia 22 de setembro como Dia sem

Carros,  com  os  objetivos  de  conscientizar  a  população  sobre  os  problemas  da
mobilidade urbana e suas possíveis soluções; valorizar atitudes compatíveis com o
desenvolvimento sustentável, com a proteção da qualidade do ar e com a prevenção
do efeito estufa; fomentar atividades educativas e culturais relacionadas à mobilidade
urbana;  incentivar  a  utilização  de  transporte  público,  coletivo  e  alternativo  ao
automóvel; e estimular novas medidas de gestão do tráfego urbano.

Em seu art. 3º, a proposição estabelece que podem ser realizadas parcerias com
governos municipais, empresas, associações, ONGs, escolas e entidades afins, com
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o propósito de atender ao disposto nessa lei; no art. 4º, determina que o Dia sem
Carros não importará penalidade aos condutores que não aderirem à campanha; e no
art. 5º prevê que as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Em  sua  justificação,  o  autor  do  projeto  enfatiza  sua  intenção  de  provocar  a
discussão  sobre  os  problemas  e  as  soluções  de  transporte  nos  grandes  centros
urbanos e sobre a dependência excessiva dos veículos automotores.

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  à  suas  peculiaridades.  Ao  estado
membro, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre temas que não se enquadram
no campo privativo da União ou do município.

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

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 relativamente à matéria em em questão.

Contudo,  a  proposição  em  análise  possui  duas  impropriedades  que  devem  ser
sanadas.

Primeiro,  é  dispensável  a  autorização  dada  ao  Poder  Executivo,  no  art.  3º  do
projeto,  para  realizar  parcerias  com governos  municipais,  empresas,  associações,
ONGs, escolas e entidades afins, visando à comemoração da data que se pretende
instituir, uma vez que a celebração de convênio com entidade pública ou privada é
atribuição reservada, privativamente, ao governador, por força do inciso XVI do art. 90
da Constituição Mineira.
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O  segundo  ponto  diz  respeito  à  previsão,  no  art.  5º,  de  que  as  despesas
decorrentes  da  execução  dessa  lei  correrão  à  conta  de  dotações  orçamentárias
próprias,  suplementadas  se  necessário.  Esse comando  também  é desnecessário,
porque todas as despesas do Estado devem estar, obrigatoriamente, previstas na lei
orçamentária e, sempre que necessário, são suplementadas.

À vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo
nº 1, que tem como finalidade corrigir as imprecisões apontadas e adequar a matéria
à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 420/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia sem Carros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia sem Carros, a ser comemorado, anualmente, no dia

22 de setembro.
Art. 2º – O Dia sem Carros tem como objetivos:
I  – conscientizar a população sobre os problemas da mobilidade urbana e suas

possíveis soluções;
II  –  valorizar  atitudes  compatíveis  com  o  desenvolvimento  sustentável,  com  a

proteção da qualidade do ar e com a prevenção do efeito estufa;
III – fomentar atividades educativas e culturais relacionadas à mobilidade urbana;
IV  –  incentivar  a  utilização  de  transporte  público,  coletivo  e  alternativo  ao

automóvel;
V – estimular novas medidas de gestão do tráfego urbano.
Art.  3º  – O Dia  sem Carros  não importará  penalidade aos  condutores  que não

aderirem à campanha.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – João Alberto – Cristiano

Silveira – Isauro Calais.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 422/2015
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 5.704/2014, tem por objetivo instituir a Semana
Educacional do Controle de Zoonoses nas escolas públicas do Estado.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 14/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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 422/2015 de instituir, no calendário oficial de eventos do

Estado, a Semana Educacional do Controle de Zoonoses nas escolas públicas do
Estado, a ser realizada na primeira semana de setembro.

A proposição  prevê,  em  seu  art.  2º,  que,  durante  a  Semana  Educacional  do
Controle de Zoonoses, serão realizadas atividades educacionais e de esclarecimento,
por meio de debates e palestras e da distribuição de material informativo, sobre o
controle de zoonoses, coordenadas pelas Secretarias de Estado de Educação e de
Meio Ambiente.

Na  análise  jurídica  do  projeto,  é  importante  destacar  que  a  Constituição  da
República, em seu art. 22, relaciona as matérias de interesse nacional, sobre as quais
cabe à União legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios
para  tratar  de  assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  a  legislação  federal  e
estadual para atender às 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.
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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 relativamente à matéria em questão.

Contudo, a proposição em análise possui algumas impropriedades que devem ser
sanadas.

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que  não  há  um  calendário  oficial  de  datas
comemorativas no  Estado,  pois  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. Assim, torna-se dispensável comando legal destinado a inserir a data
criada no calendário oficial do Estado, uma vez que ele inexiste.

Outro ponto que deve ser observado refere-se à atribuição de atividades ao Poder
Executivo, como a fixação das ações que serão desenvolvidas durante a semana
proposta e dos órgãos que devem coordená-las. A organização e o funcionamento da
administração pública cabem, privativamente, ao governador, por força do inciso XIV
do  art.  90  da  Constituição  Mineira,  e  o  desrespeito  à  divisão  constitucional  das
funções estatais afronta a separação de Poderes prevista no art. 2º da Constituição
da República.

À vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo
nº 1, que tem como finalidade corrigir as imprecisões apontadas e adequar a matéria
à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 422/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Educacional de Controle de Zoonoses.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica instituída a Semana Educacional de Controle de Zoonoses, a ser

realizada anualmente na primeira semana do mês de setembro.
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Art.  2º  –  A Semana Educacional  de  Controle  de  Zoonoses  tem  como objetivos
orientar a população sobre:

I – a prevenção de doenças e infecções transmitidas por animais;
II – o controle de animais sinantrópicos;
III – a colaboração com o trabalho dos agentes de controle de zoonoses.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira – João

Alberto – Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 427/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição de lei em epígrafe, resultante
do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.228/2014,  visa  declarar  de  utilidade
pública  a  Associação  dos  Surdos  de  Montes  Claros,  com  sede  no  Município  de
Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

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  427/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação dos Surdos de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 5º do art.  1º veda a
remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 38 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
assistencial congênere, com personalidade jurídica, sede e atividade preponderante
no Município de Montes Claros e registro nos órgãos públicos competentes.

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

Projeto de Lei nº 427/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – João Alberto.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Inácio Franco,  a  proposição em epígrafe,  resultante  do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  873/2011,  “dispõe  sobre  a  integração  de
considerações ambientais nas licitações e nos contratos públicos do Estado, a serem
observadas pelos órgãos da administração direta, autarquias, inclusive as de regime
especial, fundações públicas, fundos especiais não personificados, pelo seu gestor,
sociedades  de economia  mista,  empresas  públicas  e  demais  entidades de direito
privado,  controladas  direta  ou  indiretamente  pelo  Estado,  prestadoras  de  serviço
público, e dá outras providências”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 26/2/2015,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável e de Administração Pública para receber parecer, nos termos do art. 188
do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, é necessário ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na
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legislatura anterior, oportunidade em que esta comissão analisou minuciosamente a
matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve
alteração constitucional  superveniente  que propiciasse uma nova interpretação do
projeto, passamos a transcrever, nesta peça opinativa, a argumentação apresentada
na ocasião:

“O  projeto  estabelece  que,  nas  licitações  e  contratos  celebrados  por  órgãos  e
entidades  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado,  deverão  ser  observados,
como critério de seleção dos licitantes, produtos e serviços ambiental e socialmente
sustentáveis,  se comparados a outros produtos e serviços que atendam à mesma
finalidade.  Para  tanto,  determina  que  a  administração  pública  definirá  o  objeto
pretendido  no  instrumento  convocatório  e  nos  contratos  públicos,  por  meio  da
utilização de variantes que considere ambiental e socialmente sustentáveis, contanto
que tal escolha não prejudique o caráter competitivo do procedimento.

Por outro lado, a proposição prescreve que, por ocasião do julgamento da proposta
mais vantajosa para o poder público, deverão ser levadas em conta as considerações
financeiras  e  a  sustentabilidade socioambiental,  as  quais  constarão no respectivo
edital. Ademais, estabelece que, na execução do contrato, o particular deverá atender
às seguintes condições, entre outras: recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do
material  de  embalagem  e  dos  produtos  utilizados;  entrega  das  mercadorias  em
recipientes reutilizáveis; e utilização de produto biodegradável. O projeto veda, ainda,
a aquisição, pelos órgãos e entidades administrativas, de produtos ou equipamentos
que contenham ou façam uso de substâncias que destroem a camada de ozônio.

Finalmente,  a proposição torna obrigatório,  pela administração pública, o uso de
lâmpadas de alto rendimento e que apresentem o menor teor de mercúrio entre as
disponíveis no mercado, exige a utilização de cabos e fios de alta eficiência elétrica e
baixo teor de chumbo e policloreto de vinila, além de exigir do poder público ações
que visem à utilização racional e eficiente da água.

Verifica-se, pois, que o projeto em análise versa sobre três temas, dos quais dois
são conexos, a saber, licitação e contratação pública, de um lado, e proteção do meio
ambiente,  de outro, assuntos que se encartam no domínio normativo dos estados
membros.
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O  ordenamento  constitucional  brasileiro  assegura  a  todos  os  entes  federados
competência para legislar sobre licitação e contratos administrativos, salvo quando se
tratar de normas gerais, caso em que o assunto passa a ser da alçada privativa da
União, por força do disposto no art. 22, XXVII, da Carta Magna. Nesse ponto, cabe
ressaltar  que normas gerais são as que fixam diretrizes, princípios  ou parâmetros
norteadores do processo licitatório, os quais vinculam os demais entes da Federação.
Assim,  é  lícito  aos estados membros  e  aos  municípios  editar  normas  específicas
sobre o tema, contanto que respeitem as premissas básicas emanadas da União e
que  constam,  basicamente,  na  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  norma  de  cunho
nacional que trata da matéria.

Quanto à proteção do meio ambiente, cabe ressaltar que o assunto se enquadra no
campo da competência comum das entidades político-administrativas, cabendo aos
estados não somente legislar sobre a matéria, mas também efetivar ações concretas
para a preservação ambiental. A par de constar no art. 23, VI, da Lei Maior como
assunto de competência comum, o que já é suficiente  para o exercício do poder
normativo pelo estado membro, a proteção do meio ambiente também está prevista
como matéria de competência legislativa concorrente da União,  dos estados e do
Distrito Federal, nos termos do art. 24, VI, da citada Carta Política. Esse comando
reforça  a  tese  da  competência  normativa  dos  estados para  a  disciplina  do  tema,
desde que observadas as normas gerais ditadas pela União. Tais normas constam na
Lei Federal nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente,
seus  fins  e  mecanismos  de  formulação  e  aplicação,  a  par  de  outros  diplomas
legislativos, tais como o Código de Caça (Lei nº 5.197, de 1967), o Código Florestal
(Lei nº 4.771, de 1965) e o Código de Pesca (Decreto-lei nº 221, de 1967).

Portanto, o projeto está em plena sintonia com a ordem constitucional vigente, seja
no tocante à iniciativa para a deflagração do procedimento legislativo, seja no que
tange  ao  conteúdo  da  proposta  parlamentar.  No  primeiro  caso,  porque  inexiste
disposição constitucional  que vincule a disciplina do assunto a qualquer  órgão ou
autoridade; no segundo, porque existe norma constitucional expressa deferindo ao
estado  membro  a  prerrogativa  de  editar  regras  jurídicas  sobre  os  institutos  da
licitação e do contrato administrativo, respeitada a legislação nacional pertinente.



1013
____________________________________________________________________________

Entretanto, o projeto contém alguns equívocos de redação legislativa, a começar
pela ementa, que deve ser sucinta e objetiva, além de outros vícios e incoerências
que  constam  no  corpo  da  proposição.  No  propósito  de  corrigir  tais  equívocos,
apresentamos o Substitutivo nº 1”.

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

do Projeto de Lei nº 15/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória, nos editais de licitação, a previsão de normas sobre proteção ao
meio ambiente para a aquisição de bens e serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Nos editais de licitação a cargo de órgãos e entidades da administração

direta  e  indireta  dos  Poderes  do  Estado,  é obrigatória  a  inserção de  disposições
voltadas para a proteção do meio ambiente na aquisição de bens e serviços.

Art. 2º – A administração pública deverá definir o objeto pretendido no instrumento
convocatório,  mediante  a  utilização  de  variantes  que  considere  ambiental  e
socialmente  sustentáveis,  desde  que  a  escolha  não  comprometa  a  natureza
competitiva do procedimento.

Parágrafo único – As variantes referem-se à descrição do objeto pretendido que
inclua,  além dos  requisitos  mínimos,  elementos que lhe  atribuam sustentabilidade
socioambiental.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 378/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 378/2015, resultante do
desarquivamento  do  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”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 378/2015 pretende estabelecer o dever do Estado de arcar com

os custos relativos à realização do exame de DNA para investigação de crime de
estupro  nos  casos  em  que a  vítima for  reconhecidamente  pobre,  nos  termos  da
legislação em vigor. A proposição prevê que a realização do exame abrange a coleta
de material e a utilização de técnicas especializadas para identificar o agressor.

Ainda segundo o projeto, a aplicação de seus comandos deverá ocorrer de modo
progressivo,  condicionando-se  à  disponibilidade  orçamentária  e  à  capacidade
financeira do Estado.  Por  fim, há a previsão de que as despesas decorrentes da
aplicação da lei correrão por conta de recursos originários de dotação orçamentária
própria.

Desde  logo,  é  de  se  ressaltar  que  o  tema da proposição  –  obrigatoriedade  do
custeio, pelo Estado, da realização de exame de DNA para auxiliar nas investigações
da autoria de crimes contra a dignidade sexual ocorridos no Estado – diz respeito a
matéria orçamentária, contrariando o disposto no art. 165, III, da Constituição Federal,
que reserva  a  iniciativa legislativa  sobre orçamentos públicos ao  Chefe do Poder
Executivo.  O  comando  da  proposição,  de  aplicação  mecânica  e  automática,  se
aprovado,  limitaria  a  iniciativa  para  elaboração  da  lei  orçamentária  estadual,  ao
determinar,  de  antemão,  como  deveria  ser  aplicada  parcela  de  recursos  do
orçamento. Com a mesma orientação, o entendimento firmado no julgamento pelo
STF na ADI nº 1.689-PE (rel. min. Sydney Sanches, DJ de 2/5/2003).

Por  outro lado,  como ressaltado acima,  a proposição em apreço é resultado do
desarquivamento  de  projeto  apresentado  na  legislatura  passada.  Durante  a
tramitação, a proposição anterior foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de
Defesa Social e, em seguida, à Chefia da Polícia Civil, para que se manifestassem
sobre se tais exames já eram realizados no Estado.
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E as informações prestadas pela Chefia da Polícia Civil em resposta à diligência
solicitada por esta comissão à época noticiaram que o Estado, por meio do Instituto
Médico-Legal, já realiza, desde 2000, análises de DNA “em todo material biológico
encaminhado de vítimas de crimes sexuais,  gratuitamente,  independentemente da
classe social” e que já há previsão orçamentária para custeio desses exames.

Nesse contexto, a apresentação do projeto de lei em análise, além de padecer de
vício de iniciativa, afigura-se inócua, por não inovar o ordenamento jurídico em vigor.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 378/2015.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Bonifácio Mourão – João

Alberto – Isauro Calais.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE ABRIL DE 2015

ATA
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 9/4/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos dos deputados Antônio Jorge, João Leite e Rogério Correia; aprovação –
Correspondência:  Ofício  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 27/2015 – Projetos de Lei nºs 962 a
1.012/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  870  a  913/2015  –  Interrupção  dos
Trabalhos  Ordinários  –  Destinação  da  Interrupção  dos  Trabalhos  Ordinários  –
Composição da Mesa – Posse de Deputado – Reabertura dos trabalhos ordinários;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos – Palavras do Presidente –
Encerramento.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.  –

Anselmo  José  Domingos  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –
Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina
Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Douglas Melo – Duarte Bechir – Durval Ângelo –
Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar – Fred
Costa – Geisa Teixeira – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Inácio
Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite –
João  Vítor  Xavier  –  Léo  Portela  –  Marília  Campos  –  Mário  Henrique  Caixa  –
Missionário Márcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor
Neivaldo – Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Tito Torres –
Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h15min, 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 Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

Antônio Jorge.
O deputado Antônio Jorge – Sr. Presidente, caros parlamentares presentes, o que

me faz discutir a ata e ocupar o espaço da tribuna é debater essa eleição que não
acaba. É impressionante como o governo atual, o governo do Sr. Fernando Pimentel,
tem  tentado  manter  o  clima  de  palanque  na  sua  imensa  dimensão  de  trabalho.
Deputado Rogério Correia, estou feliz com sua presença aqui, V. Exa. tem sido muito
cordial  nas  nossas  interlocuções.  O  recente  diagnóstico  põe,  mais  uma  vez,  o
passado em evidência quando a sociedade toda está muito desejosa de entender
qual é o futuro desse governo. Não entrarei em aspectos diagnósticos que dizem
respeito a questões fiscais, até porque era um gestor da área finalística, mas todos
sabem que mesmo na questão fiscal... Peço e agradeço a benevolência de V. Exa.
Não estou fazendo aqui o que a cultura da Casa tem assimilado, mas corroboro suas
palavras.  De  uma  forma  muito  objetiva,  quero  me  contrapor  ao  uso  político  da
questão dos medicamentos vencidos, que foi matéria veiculada em vários jornais na
tarde de ontem. Deputado João Leite, não adianta a gente fazer defesa, porque eu,
como ex-gestor,  posso ser  colocado  na  posição  de  suspeição.  Queria  saudar  os
técnicos da saúde que estão aqui numa luta legítima. Vou ler um breve trecho de uma
nota, deputado Rogério Correia, da UFMG – não há como ser colocada em suspeição
a posição da UFMG do ponto de vista partidário –, do Centro Colaborador do SUS
para  estudos  fármacos  econômicos.  Diz o  seguinte:  (– Lê:)  “Uma boa  gestão  de
estoques pode estabelecer metas de 2% a 5% de perdas anuais”. O atual governo
encontrou lá 13 milhões. É muito ruim qualquer desperdício na saúde, que deve ser
combatido excessivamente, mas os atuais gestores sabem que num estoque de 500
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milhões  anuais  é  da  natureza  da  gestão  dos  estoques  algum  grau  de  perda  no
ministério – aliás, os ex-gestores eram do Ministério da Saúde –, nos municípios e
aqui. É preciso qualificar essa perda. Fizemos um requerimento para a Comissão da
Saúde, em diligência, apresentado esta manhã, presidente, para fazer uma visita à
operadora e  qualificar  esse estoque  vencido.  Quero  dizer  que o  estoque  vencido
constrange qualquer gestor, mas é da natureza da gestão dos estoques. Deputado
João Leite, nós giramos mais de 500 milhões de medicamentos nos estoques do SUS
de Minas Gerais por ano. Encontraram menos de 2% de estoque vencido. Quem está
afirmando  tecnicamente  é  a  UFMG,  não  é  este  deputado:  é  tolerável,  nunca
desejável, que perdas de 2% a 5% sejam medidas de uma boa prática de gestão de
estoque. Quem compra 500 milhões de remédios não pode ter a segurança de que
todos serão consumidos a tempo e a hora e quais serão pedidos pelos municípios. O
que me fez vir a esta tribuna é que tenho a convicção, presidente Hely Tarqüínio – já
vou encerrar – de que os secretários Fausto e Helvécio, que são pessoas importantes
no movimento de saúde, sabem disso. Mas, apesar de saberem que na boa prática
sempre existe um desperdício e o vencimento de medicamento, fazem essa covarde
exploração  demagógica  desse  assunto,  um  desserviço  na  realidade  para  formar
opinião em relação ao SUS. Isso agride o SUS, não colabora com o SUS, e agride o
SUS na tentativa  de agredir  a  gestão passada.  Lamento  muito que já  não tenha
tempo porque tenho muitas coisas para dizer. Trouxe um conjunto de documentos da
Organização Pan-Americana de Saúde: “Inovação e Logística”, falando de transporte
em saúde; um paper da Organização Mundial de Saúde, recomendando a nossa rede
de urgência para toda a América Latina; há outro paper falando das nossas redes; o
livro do Dr. Jânio Villaça, que cita, em sete, oito boxes, as experiências de Minas; os
textos do programa Mães de Minas, que ajudou a diminuir a mortalidade para 11,2% –
que é razoável, presidente –, com o carimbo da Unicef. Não estou falando do PSDB
nem do PPS, estou falando da Unicef. Vamos imaginar que tenhamos um tratamento
mais  sério  nas  questões  da  saúde  para  que,  de  fato,  este  deputado  possa  ser
contributivo e que não tenhamos esse espaço de beligerância demagógica o tempo
todo.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado João Leite.
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O deputado João Leite – Eu queria apoiar a manifestação do deputado Antônio
Jorge em defesa da saúde de Minas Gerais.  Quero  saudar  todos  os técnicos da
saúde presentes e reconhecer o papel importante que desempenham nos diversos
hospitais, em todos os hospitais da rede Fhemig. Ao atacar a saúde, estão atacando
todos os técnicos da saúde que estão trabalhando nos ambulatórios, nos hospitais,
nos almoxarifados, e não um secretário. Temos a expectativa de aumento de salário
dos servidores da saúde, mas o que temos é este governo atrapalhado que entrou
fazendo  acusações  contra  a  saúde.  Trouxe a  minha conta  de  luz  que  acabei  de
receber. Vocês vão receber a conta de luz de vocês. Vocês não têm aumento, mas a
conta de luz... Deem uma olhada. É o quarto aumento que o governo Pimentel põe na
conta de luz deste ano. Há uma coluna, minhas amigas e meus amigos, que mostra a
percentagem de imposto: 35% de imposto. Depois há uma bandeira vermelha – deve
ser por causa da cor do partido – que gera mais 10%. Já estamos em quase 50% de
imposto. Depois vem mais 10% de iluminação pública. É encargo, iluminação pública
é imposto. Estamos falando, deputados Wander Borges e Sargento Rodrigues, em
50% de imposto na conta de luz. Vamos agradecer à Dilma e ao Pimentel por 50% de
aumento na conta de luz. Eu iria pagar R$100,00, e vou pagar R$201,00, e na minha
casa não temos ar-condicionado. Você também, na hora em que chegar à sua casa,
faça a conta, iria pagar a metade, o resto é imposto. A promessa de campanha do
Pimentel era tirar o imposto da conta de luz, mas aumentou quatro vezes. Esperava
que o Pimentel estivesse aqui para dar uma entrevista coletiva e explicar o quarto
aumento na conta de luz, mas está em Nova York, deve ter estreado o avião novo de
R$28.000.000,00,  viajando com a  namorada,  ele  gosta,  foi  ao  Rio  de Janeiro  no
Carnaval e agora está em Nova York. Não sei se está nevando, mas ele está lá, o
Pimentel  gosta  de  jogar  pedra  e  esconder  a  mão.  No  outro  dia  convocou  uma
entrevista  coletiva  para  falar  de  uma  auditoria,  mas  ele  joga  pedra  e  manda  o
atrapalhado do Helvécio Magalhães. É um trapalhão. Quero outro, quero cornetar.
Lembro muito o Vavá, meu treinador na Seleção Brasileira, ele foi o leão das Copas
de 1958 e 1962, fez os gols. Ele falava de um jogador da Portuguesa quando jogou
lá. O jogador era da reserva e ficava no banco dizendo que, se o colocassem, iria
arrebentar, que estava bem demais. Um dia precisaram dele, e, na hora de entrar,
começou a tremer pedindo que não o colocassem, que não estava preparado, que
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não estava em condições. É o Helvécio Magalhães, é o Pimentel, eles quiseram tanto
entrar e agora fazem essas trapalhadas. Eles não estavam preparados para jogar,
para escalar o time. Estou querendo outro secretário de Planejamento. Quem sabe o
Padre João, um menos confuso, o Padre João que sonhou tanto com as barragens,
fez proposta de voltarmos ao tempo das lamparinas, ele não gostava das barragens,
das hidrelétricas. Precisamos de outro secretário de Planejamento, esse que está aí é
muito atrapalhado. Mas o Pimentel não pode ficar aqui para explicar o aumento da
conta de luz, ele está em Nova York passeando no Central Park.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia – Quero apenas saudar os companheiros da Fhemig

que estão em greve, faz parte da herança maldita recebida, mas estamos tentando
negociar  e  corrigir  os  defeitos.  Às  vezes  demora,  a  derrota  dói  muito  no  PSDB,
porque deixaram muita coisa atrapalhada. O João Leite tem mania até de escalar o
time adversário, agora quer escolher os secretários do Pimentel. Ele ainda não se
acostumou com a derrota. João Leite, vocês só vão escalar o time em Minas Gerais
daqui a 20 anos, porque vocês fizeram muita coisa errada, o PSDB não volta, pode
ficar  tranquilo,  vamos  ficar  longe  do  PSDB.  Uma  saudação,  parabéns  pela  luta,
estamos juntos. Vamos buscar as negociações. Obrigado.

O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a
ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência
–  A  deputada  Arlete  Magalhães,  1ª-secretária  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:
OFÍCIO

Do Sr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, secretário de Casa Civil, comunicando a
ausência do País do governador Fernando Damata Pimentel, de 7 a 11/4/2015, para
tratar de assuntos de caráter oficial nos Estados Unidos da América, com ônus para o
Estado.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições.
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– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2015

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 2/2011)
Define regras para o investimento em segurança por parte do governo do Estado e

dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  proibida  a  limitação  de  empenho  e  de  movimentação  financeira

referentes  às  despesas  previstas  nos  programas  de  segurança  pública,  salvo  se
aprovada  pelo  Poder  Legislativo  solicitação,  de  iniciativa  exclusiva  do  Poder
Executivo, para o contingenciamento, total ou parcial, de dotação.

§ 1º – A solicitação de que trata o caput deste artigo somente poderá ser formulada
dentro  do  prazo  estabelecido  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  será
acompanhada  de  pormenorizada  justificativa  das  razões  de  natureza  técnica,
econômico-financeira, operacional ou jurídica que impossibilitem a execução.

§ 2º – A solicitação poderá, ainda, ser formulada a qualquer tempo, nas situações
que  afetem  negativamente  a  arrecadação  da  receita,  de  calamidade  pública  de
grandes proporções.

§  3º  –  Em  qualquer  das  hipóteses,  as  solicitações  tramitarão  na  Assembleia
Legislativa em regime de urgência.

§  4º  –  A não execução de  programação orçamentária,  nas condições  previstas
neste artigo, implica crime responsabilidade.

Art. 2º – O Poder Executivo encaminhará trimestralmente à Assembleia Legislativa
demonstrativo da execução das despesas em segurança pública.

Art. 3º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  proposição  em  causa,  que  tem  por  base  o  art.  159,  II,  da

Constituição do Estado, visa a garantir o investimento público em segurança, tendo
em vista ser injustificável o contingenciamento de verbas orçamentárias na área de
segurança pública, diante da necessidade inconteste de aparelhamento das polícias
estaduais,  valorização  remuneratória  das  carreiras  dos  integrantes  dos  órgãos  e
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instituições que compõem o Sistema de Defesa Social e capacitação e treinamento
contínuo dos servidores.

Ante a relevância e o interesse público presentes na matéria, conto com o apoio
dos pares para a aprovação desta propositura.

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

PROJETO DE LEI Nº 962/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.522/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pacientes Receptores, Doadores e
Transplantados de Órgãos e Tecidos – Amparus –, 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  dos  Pacientes

Receptores, Doadores e Transplantados de Órgãos e Tecidos – Amparus –, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  dos  Pacientes  Receptores,

Doadores e Transplantados de Órgãos e Tecidos – Amparus – é atender a pacientes
receptores,  doadores  e  transplantados  de  órgãos  e  tecidos  do  Estado  de  Minas
Gerais.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição o fortalecimento dos trabalhos
que vêm sendo realizados, uma vez que os pacientes precisam se sentir seguros e
confiantes em relação ao tratamento proposto.

– 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 963/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.280/2011)

Altera o art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  1º  – Fica a  Companhia de  Saneamento de Minas Gerais  –  Copasa-MG –

autorizada a criar empresa subsidiária integral com a atribuição de planejar, projetar,
executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final
dos lixos urbano, doméstico e industrial; a drenagem e o manejo de águas pluviais
urbanas, em localidades da região de planejamento Norte de Minas e das bacias
hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha,  Mucuri,  São  Mateus,  Buranhém,  Itanhém,
Jucuruçu, Suaçuí e Santo Antônio.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  A  proposição  em  exame  tem  por  objetivo  estender  a  área  de

abrangência da Copanor, subsidiária da Companhia de Saneamento do Estado de
Minas Gerais – Copasa-MG –, criada pela Lei nº 16.698, de 17/4/2007. A Copanor
visa  ao  atendimento  às  regiões  estabelecidas  na  lei,  priorizando  ações  de
saneamento  básico  com  vistas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  na  área  de
abrangência, constante de localidades e municípios com população urbana entre 200
e 5.000 habitantes.

A criação dessa subsidiária, amplamente discutida nesta Casa Legislativa, foi de
grande importância para a política de saneamento básico do Estado, que pretende,
por  meio de  recursos próprios,  gerenciados pela Copanor,  investir  em localidades
com baixo desenvolvimento humano, possibilitando tratamento igualitário ao daqueles
que  têm  acesso  aos  sistemas  de  saneamento.  No  entanto,  cabe  destacar  que,
quando da criação da Copanor, ficaram fora de sua área de abrangência, conforme
era  o  foco  da  proposição,  municípios  de  baixo  grau  de  desenvolvimento  como
aqueles  do Norte de Minas,  do Jequitinhonha e do Mucuri  e  localizados em área
contígua àquela definida como de influência à da nova subsidiária.

Assim sendo, a proposição que ora se apresenta, tem por escopo eliminar esse
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equívoco, dando a mesma condição para os municípios que se encontram situados
nas sub-bacias hidrográficas dos Rios Suaçuí e Santo Antônio, o que, com certeza,
terá um impacto social muito forte nos municípios a serem atendidos e irá intensificar
as ações da Copanor.

– 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 964/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.330/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Animais & Cia de Bom Sucesso – AACBS
–, com sede no Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública Associação Animais  & Cia de Bom

Sucesso – AACBS –, com sede no Município de Bom Sucesso.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Associação Animais & Cia de Bom Sucesso, com sede no Município

Bom Sucesso, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.
– 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 965/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.630/2012)

Declara de utilidade pública a Guarda do Congado de Nossa Senhora do Rosário e
São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Guarda  do  Congado  de  Nossa

Senhora do Rosário e São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
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André Quintão
Justificação: A Guarda do Congado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, é uma entidade filantrópica, sem fins
lucrativos.

– 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 966/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.329/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Ubaporanga Rádio Nova
Vida – Aburanovi –, com sede no Município de Ubaporanga.

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

Ubaporanga Rádio Nova Vida – Aburanovi –, com sede no Município de Ubaporanga.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação:  A  Associação  Beneficente  de  Ubaporanga  Rádio  Nova  Vida  –

Aburanovi –, com sede no Município de Ubaporanga, é entidade filantrópica, sem fins
lucrativos.

– 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 967/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.191/2012)

Declara de utilidade pública a Irmandade de Santo Antônio de Queluz, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  declarada de utilidade pública  a  Irmandade  de  Santo  Antônio  de

Queluz, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Irmandade de Santo Antônio de Queluz, com sede no Município de

Conselheiro  Lafaiete,  foi  fundada  em  1870  e  é  entidade  filantrópica  de  caráter
assistencial, sem fins lucrativos.

Promove  o  bem  espiritual  e  temporal,  socorrendo  as  pessoas  em  situação  de
indigência e desenvolvendo atividades sociais voltadas para os mais necessitados.

– 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 968/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.403/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Combate e Reação às Drogas e ao
Álcool – Acorda –, com sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Combate e Reação às

Drogas e ao Álcool – Acorda –, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Combate e Reação às Drogas e ao Álcool – Acorda –, com sede no
Município de Diamantina.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem
como finalidade promover informações e intervenção especializada no combate aos
malefícios  causados  pelo  uso  de  substâncias  psicoativas,  apoiar  e  estimular  o
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, criar, apurar e avaliar
outros programas e projetos de intervenção baseados nos princípios subjacentes ao
combate  às  substâncias  psicoativas,  facilitar  o  intercâmbio  e  a  disseminação  de
informações,  materiais  e  práticas  efetivas  entre  entidades  governamentais  e  não
governamentais ligadas ao tema, firmar convênios ou contratos com organizações
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governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais com finalidade de
obter  fundos  e  tecnologia  para  o  desenvolvimento  de  seus  objetivos,  promover  a
realização  de  palestras,  conferências,  debates,  cursos,  seminários,  congressos  e
eventos  similares  para  o  combate  das  substâncias  psicoativas,  colaborar  na
formação, na capacitação, no treinamento e na especialização de profissionais para o
combate das substâncias psicoativas, bem como criar e apoiar casas de recuperação
e tratamento de dependentes químicos na região.

Como a associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções
e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações de combate às
substâncias  psicoativas,  tratamento  de  dependentes,  desenvolvimento  social  e
inclusão juvenil, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa
Legislativa mineira.

– 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 969/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.287/2011)

Estabelece critério para certificação dos documentos eletrônicos públicos do Estado
emitidos via internet.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os documentos eletrônicos públicos do Estado emitidos via internet para

os  cidadãos  devem  ser  certificados  de  acordo  com  a  Infraestrutura  de  Chaves
Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Art.  2° – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas
se necessário.

Art.  3°  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: A certificação eletrônica no Brasil está regulada pela Infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil,  e  tem como órgão fiscalizador o Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação – ITI. O assunto foi disciplinado pela Medida
Provisória n° 2.200-2, em 2001. A ICP-Brasil corresponde a um conjunto de práticas,
técnicas e procedimentos cujo objetivo é a implantação de um sistema de certificação
digital por meio de chaves públicas. A chamada chave pública confere autenticidade e
segurança ao documento eletrônico emitido. Podemos ter com exemplo de perfeito
funcionamento do sistema a Receita Federal. Pelo site da Receita Federal, a partir de
uma assinatura digital, o contribuinte pessoa física ou jurídica pode fazer consultas,
regularizar  situações  cadastrais  ou  fiscais  e  entregar  todo  tipo  de  documento,
inclusive a Declaração do Imposto de Renda. Esse contribuinte recebe, na sequência
de seu ato, um protocolo eletrônico, devidamente certificado. Alguns bancos também
já operam no sistema de certificação digital.

Assim, devido ao grande alcance do projeto que ora se apresenta, conto com o
apoio  imprescindível  dos  nobres  deputados  para  a  aprovação  desta  importante
propositura.

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

PROJETO DE LEI Nº 970/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.360/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Obras Assistenciais Espírita Caminheiros
do Bem, com sede no Município de Araxá.

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

Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
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Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Obras Assistenciais Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município
de Araxá.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem
como finalidade  reivindicar,  junto  aos  órgãos  competentes,  a  proteção  nas  áreas
cultural,  da saúde,  da família,  da maternidade,  da infância,  da adolescência e da
velhice,  a orientação para a  melhoria  da  condição de vida de seus  integrantes e
assistidos, no combate à fome, à miséria e à pobreza, orientar os direitos dos sócios
e assistidos, seja judicial, seja extrajudicialmente, incentivar o trabalho comunitário e
promover campanhas educativas, culturais, religiosas e outras.

Como a associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções
e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações sociais, torna-se
justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa
Legislativa mineira.

– 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 971/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.276/2011)

Proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no
Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos

apreendidos no âmbito do Estado quando o caminhão de reboque transportar mais de
um veículo ou moto.

Art. 2º – O valor integral da cobrança do reboque deverá ser dividido pelo número
de veículos e motos transportados em um só caminhão de reboque.

Parágrafo único – O valor final para cobrança do reboque será fixado de acordo
com a divisão estabelecida no caput deste artigo.
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Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas nos arts. 56 a 59 da 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, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei que ora submeto à apreciação desta Casa Legislativa

tem  por  objetivo  proteger  os  proprietários  dos  veículos  e  motos  apreendidos  e
rebocados no Estado e estabelecer regras quanto à cobrança pelos reboques.

Entendo ser lesiva ao contribuinte a cobrança integral do reboque, tendo em vista
que um só caminhão transporta vários veículos e motos, e o órgão encarregado cobra
o valor integral de cada proprietário. Pela lógica, se o caminhão de reboque em uma
só viagem leva entre dois e três automóveis e até dez motos, há uma única despesa.
Então, é justo que o valor integral da cobrança seja dividido, igualmente, pelo número
de veículos e motos transportados.

Este projeto de lei é uma reivindicação de muitos proprietários de veículos e motos,
e, por entender ser de grande alcance social, conto com o apoio de meus 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 972/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.273/2011)

Dispõe sobre a utilização de papel reciclado pelo órgãos da administração pública
do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta

de qualquer dos Poderes do Estado obrigados a utilizar papel reciclado, nos termos
desta lei.

Parágrafo  único  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  reciclado  o  papel
reprocessado a partir de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de papel descartado
ou usado.

Art.  2º  –  A quantidade  de papel  reciclado,  em relação ao total  de  papel  a  ser
utilizado, será de, no mínimo:
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I – 10% (dez por cento), a partir do primeiro ano de vigência desta lei;
II – 20% (vinte por cento), a partir do segundo ano de vigência desta lei;
III – 30% (trinta por cento), a partir do terceiro ano de vigência desta lei.
Parágrafo único – Os percentuais mencionados nos incisos deste artigo deverão ser

calculados  sobre  o  total  de  papel  adquirido  no  exercício  imediatamente  anterior,
utilizado  em  impressos,  expedientes,  envelopes,  formulários  contínuos  para
informática, rascunhos, publicações, embalagens e similares.

Art.  3º  –  No  caso  do  mercado  fornecedor  não  dispor  de  papel  reciclado  na
quantidade  necessária,  poderá  ser  adquirido  papel  de  composição  diferente  da
estabelecida nesta lei.

Art. 4º – Quando o custo de aquisição do papel reciclado for igual ou superior ao do
papel não reciclado, será permitida a utilização do último.

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, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto de lei estabelece a obrigatoriedade de a administração

pública estadual reciclar o papel utilizado no exercício de suas atividades, valendo-se
do princípio da eficiência, que visa à economia com o melhor aproveitamento dos
recursos públicos. Sob o prisma ambiental, contribuirá para melhorar a qualidade de
vida  no  globo  terrestre,  uma  vez  que  a  cada  tonelada  de  papel  reciclado,  são
poupadas  cerca  de  trinta  árvores.  Tal  medida  é  amplamente  agasalhada  pela
legislação em vigor, em especial pelos arts. 5º, 23, VI e VII, e 225 da Constituição
Federal de 1988 e pelos arts. 10, V, e 214, da Constituição Mineira.

Entende-se que esta proposição está em sintonia com as metas e os  objetivos
perquiridos pela administração pública e trará grandes benefícios para a coletividade.
Destarte, espero poder contar 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.
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PROJETO DE LEI Nº 973/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.282/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais – Apac –, com
sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais –

Apac –, com sede no Município de Carmo da Mata.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais – Apac –, com sede no Município de Carmo da
Mata.  Trata-se  de  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade
congregar  os  simpatizantes  da  causa  ecológica,  contribuir  para  o  equilíbrio  e
harmonia entre o ser humano, os animais, e os demais seres vivos, demonstrar a
utilidade e necessidade dos animais na evolução e desenvolvimento do homem e
fortalecer  a  formação  da  personalidade  das  crianças  orientando-as  quanto  à
importância da preservação ambiental.

A Associação  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  tem  diretoria
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e
desenvolve importante trabalho de desenvolvimento social e defesa dos direitos dos
animais. Assim, é justa a declaração de sua utilidade pública.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da Casa Legislativa
mineira.

– 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 974/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.073/2014)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Muriaé o trecho de rodovia que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MGC-265, Km 2,5, entre o Bairro

Franco Suíço e a ponte sobre o córrego divisório, no Município de Muriaé.
Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Muriaé a área de

que trata o art. 1°.
Parágrafo único – A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Muriaé 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°.

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Braulio Braz
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 Muriaé o trecho que especifica.

Essa doação é de suma importância para o desenvolvimento do município, uma vez
que o bem se localiza em área de grande atividade industrial.  Além disso,  com a
transferência do citado terreno ao Município de Muriaé será possível a implantação
de políticas públicas de incentivo ao crescimento econômico da cidade, 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.

PROJETO DE LEI Nº 975/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.358/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima,
com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Nossa
Senhora de Fátima, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Nossa  Senhora  de  Fátima,  com  sede  no  Município  de
Contagem.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem
como finalidade a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção de integração ao
mercado  de  trabalho.  Busca  promover,  através  de  palestras,  de  cursos  de
capacitação  e  de  encontros  comunitários,  grupos  de  pessoas  com  finalidade
empreendedora e o cooperativismo, apoiar eticamente e socialmente organizações
humanitárias e filantrópicas que conscientizam e promovem famílias, crianças, jovens
e adolescentes em situação de risco social.

Como a associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções
e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações sociais, torna-se
justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa
Legislativa mineira para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 976/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.359/2011)

Declara de utilidade pública a Sociedade Família de Nazaré, com sede no Município
de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a a Sociedade Família de Nazaré, com
sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Sociedade Família de Nazaré, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como  finalidade  aperfeiçoar  cultural,  moral  e  religiosamente  seus  membros  e
proporcionar o mesmo aperfeiçoamento a todas as famílias.

Como a associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções
e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações sociais, torna-se
justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa
Legislativa mineira para sua aprovação.

– 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 977/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.832/2011)

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-424 que liga o Município de São José
da Lapa ao Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Chico Xavier o trecho da Rodovia MG-424 que liga o

Município de São José da Lapa ao Município de Sete Lagoas.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, nasceu em

Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2/4/1910. Foi um dos mais conhecidos espíritas
do Brasil.
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Foi educado na fé católica, mas teve seu primeiro contato com a doutrina espírita
em 1927, quando começou a desenvolver sua mediunidade.

A partir dos anos 1970, passou a ajudar pessoas necessitadas com o dinheiro que
arrecadou com a venda dos livros. O seu nome foi muito conhecido no Brasil, por sua
humanidade e assistência ao próximo. Em 5/1/1959 mudou-se para Uberaba, onde
também desenvolveu suas atividades mediúnicas.

Em 15/11/2000, Chico Xavier foi eleito o Mineiro do Século XX, seguido por Santos
Dumont e Juscelino Kubitschek.

Chico  morreu  em  2002  já  com  92  anos  de  idade.  Recentemente  iniciou-se  a
construção de um centro em sua homenagem.

Assim sendo, compreendendo ser justa e motivada esta homenagem, solicito aos
nobres deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

– 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 978/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.440/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
Apae – de Água Boa, com sede no Município de Água Boa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Água Boa, com sede no Município de Água Boa.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Água

Boa, com sede nesse município, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito
privado e sem fins lucrativos, objetiva atender as pessoas com deficiência intelectual
e múltipla, prestando-lhes serviços nas áreas da educação especial, saúde, esporte e
lazer,  entre  outras.  A  Apae  trabalha  pela  inclusão  social  e  laborativa  de  seus
associados, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.
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No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
entidade não faz qualquer  tipo de  discriminação,  destinando a totalidade de suas
rendas  aos  fins  estatutários.  A associação  poderá  firmar  parcerias  com  o  poder
público e outras entidades não governamentais para captação de recursos destinados
ao fortalecimento da entidade e bem-estar dos associados.

A Apae de Água Boa preenche todos os requisitos para que lhe seja concedido o
título declaratório de utilidade pública, nos termos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998,
razão pela qual contamos com anuência dos pares a este importante projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da
Pessoa com Deficiência, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.  103,
inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 979/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 740/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede no Município de
Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede

no Município de Pratápolis.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Associação Nova Aliança, com sede no Município de Pratápolis, é

uma instituição beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso,
fundada em 20/5/2004. Tem por finalidade prestar serviços comunitários para pessoas
da terceira idade residentes no Município. Atualmente, atende mais de 200 pessoas
em grupos de convivência.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
formalmente instruído conforme as exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 980/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.483/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva PJD, com sede no
Município de São José da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva PJD,

com sede no Município de São José da Lapa.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Atlética Desportiva PJD, com sede no Município de São

José  da Lapa,  é  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  que  desenvolve  importantes
trabalhos  visando  ao  desenvolvimento  e  ao  aprimoramento  dos  desportos  e  da
educação física em todas as suas modalidades, em particular o futebol.

A associação  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  20/3/2009,  e  sua
diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem
atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares 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 981/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.631/2011)

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo, com sede no
Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo,

com sede no Município de Mariana.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A Sociedade  Beneficente  São  Camilo,  com  sede  no  Município  de

Mariana, é sociedade civil  sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho
prestando assistência à saúde a todos que demandam os seus serviços. Promove
atividades  educacionais  tanto  na  área  religiosa  como  na  área  da  saúde,
desenvolvendo  serviços  de  assistência  social  ao  menor,  por  meio  de  creches  e
escolas maternais.

A Sociedade Beneficente São Camilo está em pleno e regular funcionamento desde
17/7/1923, e sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias.

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 982/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.224/2011)

Declara de utilidade pública a União Comunitária Ribeiro de Abreu – Ucra –, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a União Comunitária Ribeiro de Abreu –

Ucra –, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A  União  Comunitária  Ribeiro  de  Abreu  –  Ucra  –,  com  sede  no

Município  de  Belo  Horizonte,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  que
desenvolve importantes trabalhos na região, contribuindo para a promoção integral da
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pessoa  humana,  especialmente  no  que se  refere  à  manutenção  de  creche  e  ao
desenvolvimento de atividades sociais e desportivas.

Promove  e  difunde  a  cultura  por  meio  de  círculos  de  estudos,  meios  de
comunicação televisivo,  escrito  e de radiodifusão,  cursos,  conferências,  ensino de
alfabetização e profissionalização.

A Ucra está em pleno e regular funcionamento desde 26/12/1977, e sua diretoria é
constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  atividades
voluntárias.

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 983/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.722/2015)

Declara de utilidade pública a entidade Zangões – Moto Clube de Curvelo, com
sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Zangões – Moto Clube de

Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Constituída há mais de uma década com o objetivo de promover a

fraternidade  e  a  cooperação  entre  os  motociclistas  amadores  do  município,  a
entidade  Zangões  –  Moto  Clube  de  Curvelo  busca  a  participação  em  atividades
cívicas,  sociais,  esportivas  e  de  competição.  Visa  ainda à  promoção  de viagens,
reuniões de confraternização com outras associações de motociclistas e à prestação
de  serviços  a  pessoas  e  comunidades  carentes.  Com  a  utilidade  pública  já
reconhecida  no  nível  municipal,  a  Zangões  –  Moto  Clube de Curvelo  está  agora
pleiteando o título no nível estadual.
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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.

PROJETO DE LEI Nº 984/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.765/2013)

Declara de utilidade pública o Instituto de Capacitação e Ação Social Inconformados
– Icasi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  declarado de utilidade pública  o  Instituto  de  Capacitação e  Ação

Social Inconformados – Icasi –, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: O Instituto de Capacitação e Ação Social Inconformados – Icasi –, com

sede  em  Belo  Horizonte,  de  caráter  associativo  e  sem  fins  lucrativos,  atua  na
prestação  de  serviços  à  comunidade  que  representa,  mediante  a  execução  de
projetos  e  ações  nas  áreas  assistencial,  educacional  e  cultural,  entre  outras,
dedicando-se ainda à defesa de direitos e garantias individuais e coletivos.

De duração indeterminada, a entidade está em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, cumprindo suas disposições estatutárias e sociais no que concerne
às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas, destinando a totalidade de
suas rendas aos fins que se propõe.

O  reconhecimento  dos  relevantes  serviços  prestados  pelo  referido  instituto  irá
habilitá-lo  a  firmar  parcerias  com  o  poder  público  e  outras  entidades  não
governamentais,  visando ao recebimento de recursos para custeio e expansão de
suas atividades.

Atestados os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a
anuência dos pares a este importante projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 985/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.021/2012)

Declara de utilidade pública o Clube Recreativo de Mário Campos – CRMC –, com
sede no Município de Mário Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube Recreativo de Mário Campos –

CRMC –, com sede no Município de Mário Campos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação:  O  Clube  Recreativo  de  Mário  Campos  –  CRMC  –,  com  sede  no

Município  de  Mário  Campos,  é uma entidade civil  sem fins  lucrativos,  legalmente
constituída, que tem por finalidade promover a difusão de atividades sociais, cívico-
culturais e desportivas, a prática de futebol de campo e de salão, voleibol, basquete,
atletismo, natação e outras modalidades, masculino e feminino nas categorias adulto,
juvenil e infantojuvenil. Visa ainda promover e executar projetos, programas e planos
de  ação  de  interesse  social,  firmar  convênios  com  associações  congêneres,
autarquias  federais,  estaduais  e  municipais  e  trabalhar  para  melhoria  de  vida  da
comunidade mario-campense.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende
aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/1998,
alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 986/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.942/2012)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores do Córrego do Macaco e
Adjacências – Aprocama –, com sede no Município de Entre Folhas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  do

Córrego do Macaco e Adjacências – Aprocama –, com sede no Município de Entre
Folhas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores do Córrego do Macaco e Adjacências – Aprocama –, com
sede no Município de Entre Folhas.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade incentivar a
união dos moradores da comunidade, promover a integração entre os associados,
melhorando suas condições de vida; assistir famílias de agricultores e fomentar suas
atividades; desenvolver canais de comercialização dos produtos de seus associados,
através de feiras e lojas; implementar programas que contribuam para a segurança
alimentar e trabalhar na defesa do meio ambiente, entre outras.

Como a associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria
é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções
e  a  entidade  desenvolve  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de
desenvolvimento local, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  desta  Casa
Legislativa.

– 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 987/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.638/2013)

Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de
Além Paraíba – Acrap –, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Catadores  de
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Materiais Recicláveis de Além Paraíba – Acrap –, com sede no Município de Além
Paraíba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Além Paraíba

– Acrap –, com sede no Município de Além Paraíba, é entidade filantrópica sem fins
lucrativos.

– 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 988/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.971/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de  Assistência  Social  e
Educacional – Abase –, com sede no Município de Paraguaçu.

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

Social e Educacional – Abase –, com sede no Município de Paraguaçu.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Associação Brasileira de Assistência Social e Educacional – Abase –

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 989/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.143/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Beneficente Atos, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Beneficente Atos,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  A Associação Cristã Beneficente Atos,  fundada em 25 de junho de

2006,  é  entidade  filantrópica,  beneficente  e  sem  fins  lucrativos  cujo  objetivo  é
desenvolver programas sociais de apoio à cultura, educação, meio ambiente, saúde e
habitação e de combate às drogas e ao alcoolismo.

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

Isso posto, espera, com o título de utilidade pública, firmar parcerias com órgãos do
Estado para melhor atender às suas finalidades.

– 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 990/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  União  das  Associações  Comunitárias,  Culturais,

Esportivas e Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem –, com sede no Município de
Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a União das Associações Comunitárias,

Culturais, Esportivas e Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem –, com sede no
Município de Muriaé.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação:  A  União  das  Associações  Comunitárias,  Culturais,  Esportivas  e

Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem – é pessoa jurídica de direito privado, sem
fins  lucrativos,  cujas  atividades  principais  são  promover  programas  de  acesso  a
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assistência  social,  educação,  saúde,  cultura,  segurança  alimentar  e  nutricional,  o
desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 10 de junho de
1994 e sua diretoria  é constituída de membros de reconhecida idoneidade moral,
nada constando que desabone sua conduta. Outrossim, a entidade não remunera os
membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma
forma.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.
–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 991/2015
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Barbacena.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Escola Estadual Deputado Zé Bodeco a Escola Estadual

de Ensino Fundamental, criada pelo Decreto NE nº 1, de 3 de janeiro de 2014, e de
funcionamento autorizado pela Portaria n° 51, de 10 de janeiro de 2014, situada na
Rua Coronel Teodoro Gomes, s/n°, Bairro Grogotó, no Município de Barbacena.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Celise Laviola
Justificação:  O presente projeto  tem por  objetivo dar  a denominação de Escola

Estadual Deputado Zé Bodeco à Escola Estadual de Ensino Fundamental, criada pelo
Decreto  NE nº  1,  de  3  de  janeiro  de  2014,  e  de  funcionamento  autorizado  pela
Portaria n° 51, de 10 de janeiro de 2014, situada na Rua Coronel Teodoro Gomes,
s/n°, Bairro Grogotó, no Município de Barbacena.

José Bonifácio Tamm de Andrada, o “Zé Bodeco”, foi advogado e produtor rural em
Minas  Gerais.  Originário  de  uma  tradicional  família  de  políticos  mineiros,  José
Bonifácio Tamm de Andrada era filho de José Bonifácio Lafayette de Andrada e Vera
Raymunda Tamm de Andrada.
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Zé Bodeco foi vereador pela UDN em Barbacena,  de 1963 a 1966,  e deputado
estadual  durante  seis  legislaturas  consecutivas,  de  1975  a  1998,  da  8ª  à  13ª
legislatura.

Concluiu os estudos secundários no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, em
1954, e bacharelou-se pela Faculdade de Direito da PUC – RJ, em 1959. Durante o
curso universitário, foi vice-presidente e secretário do diretório acadêmico.

Como  deputado  estadual  foi  primeiro-secretário  da  Mesa  Diretora  no  biênio
1985/1987.  Deputado  estadual  constituinte  em  1989,  foi  relator  da  Comissão
Preparatória  dos  Trabalhos  da  4a  Assembleia  Constituinte  do  Estado  de  Minas
Gerais. Ligado ao desporto, foi dirigente esportivo e teve também marcada atuação
em defesa do homem do campo e dos trabalhadores rurais.

Membro do ramo mineiro dos Andradas, era filho de José Bonifácio Lafayette de
Andrada,  deputado  federal  (1946-1979)  e  presidente  da  Câmara  dos  Deputados
(1968-1969);  tetraneto  de  José  Bonifácio  de  Andrada  e  Silva,  o  Patriarca  da
Independência;  neto  de  José  Bonifácio  de  Andrada  e  Silva,  deputado  federal  e
diplomata; sobrinho-neto de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, presidente do Estado
de  Minas  Gerais  (1926-1930);  sobrinho  de  Antônio  Carlos  Lafayette  de  Andrada,
ministro e presidente do STF (1945-1969); sobrinho de Martim Francisco Lafayette de
Andrada,  embaixador,  e  bisneto  de  Lafayette  Rodrigues  Pereira,  jurisconsulto  e
conselheiro  do  Império,  pelo  lado  paterno,  e  neto  de  Simão  Gustavo  Tamm,
engenheiro da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, pelo lado materno.

Por sua incansável luta em prol da educação no município de Barbacena e região,
faz-se justa essa homenagem.

Assim sendo, solicito aos nobres pares, a aprovação deste projeto de lei.
–  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, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 992/2015
Declara de utilidade pública a Associação Recanto Ozanan, com sede no Município

de Cruzília.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Recanto Ozanan, com
sede no Município de Cruzília.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Recanto Ozanan, sociedade civil sem fins lucrativos, com duração indeterminada e
sede no Município de Cruzília, em pleno funcionamento desde sua fundação.

A  entidade  tem  como  finalidade  a  prática  da  caridade  cristã  no  campo  da
assistência social e da promoção humana.

Pretende-se, 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 do

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

PROJETO DE LEI Nº 993/2015
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa de Comunicação de Iapu, com

sede no Município de Iapu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa de Comunicação

de Iapu, com sede no Município de Iapu.
Art. 2°– Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: A Fundação Educativa de Comunicação de Iapu é uma fundação sem

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

A referida  fundação  tem  por  finalidade  promover,  apoiar  e  divulgar  eventos  de
amplitude regional, nacional ou internacional, de interesse dos associados; interagir e
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relacionar-se  com  outras  entidades  congêneres;  desenvolver  práticas  culturais,
promovendo a universalização dos direitos à informação, à comunicação, à educação
e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais. Por isso, faz-se mais
que oportuno se declare de utilidade pública estadual esta associação, razão pela
qual conto com a anuência dos nobres colegas 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 994/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 812/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias instalarem bebedouros
e sanitários nos locais de atendimento ao público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as instituições bancárias obrigadas a instalar, em suas agências e

postos de atendimento ao público,  bebedouros e sanitários  masculino  e feminino,
com o respectivo lavatório, para utilização gratuita dos usuários.

Parágrafo único – Os bebedouros e sanitários devem ser instalados de maneira que
atendam também às necessidades dos deficientes físicos.

Art.  2º  –  Para  o  cumprimento  do  disposto  nesta  lei,  sujeitam-se as  instituições
bancárias aos seguintes prazos:

§  1º  –  A instalação dos  bebedouros  deverá  ser  efetivada  no prazo  máximo de
noventa dias a partir  desta lei, sob pena de multa diária de 50 Ufemgs (cinquenta
Unidades  Fiscais  do  Estado de Minas  Gerais)  por  agência  bancária  ou  posto  de
atendimento  em  que  não  houver  sido  instalado  o  equipamento,  até  o  efetivo
cumprimento da obrigação.

§ 2º – A implantação dos sanitários deverá ser concluída no prazo máximo de cento
e oitenta dias a partir desta lei, sob pena de multa diária de 100 (cem) Ufemgs por
agência  bancária  ou  posto  de  atendimento  em  que  não  houver  sido  instalado  o
benefício, até que este seja implantado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
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Inácio Franco
Justificação:  Em  que  pese  aos  expressivos  investimentos  em  tecnologia

promovidos pelos bancos nos últimos anos, não se pode negar que o atendimento
direto e pessoal ao cliente continua sendo – e sempre será – o principal modo de
relacionamento entre eles.

Prova disso  são as  estatísticas  que  apontam que  mesmo diante  do  verdadeiro
mundo virtual, cada vez aumentam mais as filas para atendimento nas agências e
nos postos de atendimento bancário no País, notadamente no Estado.

Ocorre  que  as  agências  bancárias  não  dispõem  de  infra-estrutura  para  que  os
usuários nelas permaneçam pelo tempo necessário para o efetivo atendimento. Um
dos  problemas  que  causam  maior  desconforto  é,  sem  dúvida,  a  inexistência  de
sanitários, absolutamente necessários ao atendimento das necessidades fisiológicas
mais básicas do ser humano. Já os bebedouros possibilitarão às pessoas ter acesso
a esse líquido vital que é a água, devidamente tratada, principalmente pelo fato de o
Brasil ser um país com clima predominantemente tropical, o que prioriza o consumo
da água por parte de seus habitantes.

Outrossim,  estudos  comprovaram  que  as  cédulas  de  dinheiro  contêm  uma
quantidade  impressionante  de  bactérias,  sendo  mais  frequente  encontrar  as  do
gênero  staphylococcus, que, se alcançarem a corrente sanguínea, são capazes de
causar septicemia, infecção que pode levar à morte.

Assim, tendo em vista a importância do que se propõe, espera este deputado contar
com o apoio dos nobres 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 995/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 637/2011)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
de Lavras – Cislav –, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da
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Microrregião de Lavras – Cislav –, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  As  principais  finalidades  do  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  da

Microrregião  de  Lavras  –  Cislav  –  consistem  em  se  organizar  o  sistema
microrregional  de  saúde,  implantar  e  desenvolver  ações  e  serviços  preventivos  e
assistenciais  de  abrangência  microrregional,  implantar  e  desenvolver  serviços
assistenciais  de  segundo  e  terceiro  níveis,  garantir  o  sistema  de  referência  e
contrarreferência,  por  meio  da  integração  dos  serviços  assistenciais,  numa  rede
hierárquica e descentralizada de atendimento, e assessorar o município consorciado
na organização do seu sistema municipal de saúde.

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

PROJETO DE LEI Nº 996/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 709/2011)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios
dos Lagos do Sul de Minas – Cislagos –, com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde

dos Municípios dos Lagos do Sul de Minas – Cislagos –, com sede no Município de
Alfenas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A  principal  finalidade  do  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  dos

Municípios  dos  Lagos  do  Sul  de  Minas  –  Cislagos  é  organizar  o  sistema
microrregional  de  saúde,  implantar  e  desenvolver  ações  e  serviços  preventivos  e
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assistenciais  de  abrangência  microrregional  e  implantar  e  desenvolver  serviços
assistenciais de segundo, terceiro e quarto níveis.

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

PROJETO DE LEI Nº 997/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.905/2013)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o
atendimento a clientes em estabelecimentos bancários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, o seguinte art.

4º – A:
“Art. 4º-A – O estabelecimento bancário é obrigado a disponibilizar, pelo menos, 1

(uma) cadeira de rodas para atendimento às pessoas com deficiência ou às pessoas
que apresentem mobilidade reduzida.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A acessibilidade, como possibilidade e condição de alcance, percepção

e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço,
mobiliário,  equipamento urbano e elementos, é evidente direito básico do cidadão
com deficiência.

Esta Casa parlamentar tem o dever de se aproximar dos anseios da sociedade,
com  a  finalidade  de  efetivar  as  políticas  públicas  voltadas  para  a  pessoa  com
deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.

Assim, esta proposição pretende facilitar o acesso nas agências bancárias dessa
parte da população.

Por esses motivos, conto com a aprovação desta importante medida.
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–  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 998/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 710/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Cabo Verde, com sede no
Município de Cabo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos de Cabo

Verde, com sede no Município de Cabo Verde.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A principal  finalidade  da  Associação  dos  Amigos  de  Cabo  Verde

consiste  na  exploração  e  instalação  de  serviços  de  radiodifusão  sonora  com
finalidade educativa,  artística,  cultural  e  informativa,  respeito  aos  valores éticos e
sociais  da  pessoa  e  da  família,  em  beneficio  do  desenvolvimento  geral  da
comunidade de Cabo Verde.

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

PROJETO DE LEI Nº 999/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 89/2011)

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. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescido do

seguinte § 1º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 2º:
“Art. 10 – (...)
§ 1º – Os veículos movidos a motor elétrico terão alíquota de 1% (um por cento),

independentemente da categoria.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Visa este projeto de lei  a alterar a legislação que trata do Imposto

sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA –,  a  fim  de fazer  incidir  a
alíquota de 1% sobre veículos elétricos.

Embora  ainda  não  exista  oferta  comercial  de  carros  elétricos  de  passeio,  os
benefícios são um importante incentivo à produção e expansão desse mercado.

Além disso, o carro elétrico não emite poluente nem ruídos. A mesma razão que
motivou o legislador a estabelecer alíquota diferenciada para os carros movidos a
álcool,  gás natural e bicombustível deve ser aplicada aos veículos elétricos, pelas
implicações ambientais da utilização desse tipo de veículo.

Sete  estados  já  oferecem  isenção  de  IPVA para  os  veículos  elétricos:  Ceará,
Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.
Outros três concedem alíquotas diferenciadas, com descontos: São Paulo, Rio de
Janeiro e Mato Grosso do Sul.

São esses os motivos que nos levaram a formular esta proposição de lei, para cuja
aprovação esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares.

– 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 1.000/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.975/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais, restaurantes e
praças de alimentação oferecerem assentos adaptados à população obesa ou com
necessidades especiais nos locais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais,  praças  de  alimentação  de

shoppings  centers ou  similares  e  refeitórios  de  empresas  privadas  e  de  órgãos
públicos no âmbito do Estado obrigados a adaptar, em porcentagem mínima, lugares
com cadeiras adequadas para atendimento às pessoas obesas ou com necessidades
especiais.



1056
____________________________________________________________________________

Parágrafo  único  –  As  unidades  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  são
lanchonetes,  restaurantes,  praças  de  alimentação  em  shopping  centers,  centros
comerciais e outros, que ofereçam refeições, e refeitórios de empresas regularmente
estabelecidos que tenham o comércio de refeição como sua atividade principal ou
ofereçam refeição a funcionários e servidores públicos.

Art. 2º – As organizações que comercializam refeições diversas ou as oferecem em
refeitório de empresas devem indicar o local com assento para atender o obeso.

Art. 3º – A responsabilidade da fiscalização e as penalidades serão regulamentadas
pelo  Poder  Executivo,  que  indicará  o  órgão  que  aplicará  a  punição  pelo  não
cumprimento  desta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias  contados  da  data  de  sua
publicação.

Art. 4º – Os estabelecimentos comerciais e empresas públicas e privadas terão o
prazo  de  trezentos  e  sessenta  dias  a  partir  da  regulamentação  desta  lei  para
promoverem as adequações necessárias.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A obesidade tem sido objeto de estudo e pesquisa constante por ser

considerada  uma  patologia  crônica  e  multifatorial,  caracterizada  pelo  acúmulo
excessivo de tecido adiposo no organismo. Apontada como um dos graves problemas
de saúde pública, é assunto constante de estudos no mundo todo. É fator de risco
para  outras  doenças  como  diabetes,  doenças  cardiovasculares,  hipertensão,
distúrbios  reprodutivos  em  mulheres,  alguns  tipos  de  câncer  e  problemas
respiratórios. As estatísticas demonstram o que os especialistas já consideram como
uma epidemia: a alimentação desregrada e o sedentarismo podem levar o indivíduo
obeso a óbito, e isso é comprovado por estatísticas.

A obesidade constituti frequente causa de sofrimento, depressão e comportamentos
de  esquiva  social.  Os  obesos  não  conseguem  assentos  condizentes  com  sua
condição física, o que causa transtorno e prejudica a qualidade de vida. Pretende-se
com  a  edição deste  projeto  de  lei  proporcionar  um  pouco  de  alívio  e  diminuir  o
constrangimento dessas pessoas,  aumentando a possibilidade de sua inclusão no
trabalho e outras perspectivas sociais.
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Esta iniciativa contribuirá para facilitar a vida dos obesos que aspiram a participar
mais ativamente na sociedade, tanto no trabalho quanto na sua vida social, cultural e
de  lazer,  em  que  o  conforto  no  momento  da  alimentação  pode  ser  melhorado.
Algumas medidas em favor do obeso já estão sendo, observadas, por exemplo, no
transporte coletivo, pelo governo estadual, mas são ainda insuficientes para o pleno
convívio na sociedade.

A ação que propomos aumentará a clientela nos estabelecimentos comerciais de
alimentação, assim como a absorção de mão de obra, que necessita ser inserida no
mercado de trabalho  de  maneira  digna  e  adequada,  pois  muitas  vezes,  por  falta
dessa adaptação, as pessoas acabam não sendo aproveitadas.

Contamos com o apoio dos nobres pares para 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 1.001/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 433/2011)

Dá nova redação ao caput do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que
dispõe  sobre  formas  de  extinção  e  garantias  do  crédito  tributário  e  dá  outras
providências, e revoga o inciso I do mesmo artigo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O  caput do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 – Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de precatórios parcelados

que  estejam  registrados  no  sistema  estadual  de  precatórios  poderão,  na  forma
prevista na legislação, ser utilizados para pagamento dos bens adquiridos nos leilões
promovidos pelo Estado, desde que:”.

Art. 2º – Fica revogado o inciso I do art. 10 da Lei nº 14.699, de 2003.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição legislativa tem por fim operar alteração no texto da Lei
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nº  14.699,  de  6/8/2003,  consistente  na  alteração  do  caput de  seu  art.  10  e  na
revogação do inciso I do mesmo artigo.

O referido dispositivo dispõe que os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de
precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual de precatórios
podem ser utilizados para o pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se
referem os arts. 7º e 8º da lei, que são aqueles oriundos de adjudicação judicial ou de
dação em pagamento. Nota-se que a possibilidade de utilização do título de crédito
fica limitada aos casos em que o Estado promove leilões naquelas duas condições, o
que  afasta  a  viabilidade  do  gozo  do  crédito  consubstanciado  no  precatório  nas
demais  hipóteses  de  leilão  (aquelas  em  que  os  bens  não  forem  oriundos  de
adjudicação ou dação em pagamento). Cuida a alteração proposta no texto do caput
de garantir a extensão da possibilidade criada com a lei, de forma que o titular do
crédito possa usufruir de seu direito em um universo maior de situações. A majoração
do rol de situações atinge o objetivo de dar efetividade ao direito conquistado pelo
credor  e,  de  outro  lado,  permite  que  o  Estado  veja  quitado  seu  débito  –  já
reconhecido e vencido – sem que para isso precise afetar o tesouro.

No que se refere ao inciso I,  o que se pretende é a sua revogação, já que, na
prática, inviabiliza a perfeita execução do ideal saneador da lei. Dita esse inciso que a
utilização dos precatórios vencidos – ou parcelas vencidas de precatórios parcelados
– para o pagamento dos bens adquiridos em leilão só poderá ocorrer caso não exista
precatório de outro credor do Estado anterior, em ordem cronológica, àquele utilizado.

Assim,  na  prática,  o  que  ocorre  é  que  o  titular  do  crédito  vencido  só  tem  a
possibilidade de utilizá-lo para o pagamento de bens adquiridos em leilão quando já
for  a  sua  vez,  na  ordem  cronológica  de  pagamento,  de  receber  o  valor
correspondente  ao  título.  É  o  equivalente  a  dizer-se  que  é  dada  ao  credor  –  e
somente àquele que de fato já é o próximo cotado a receber do Estado o valor devido
– a  opção  de  receber  em  espécie  a  quantia  ou  utilizar-se  do  mesmo valor  para
aquisição  de  bens.  Trata-se  de  instrumento  que,  da  forma  como  se  encontra
regulado, tornou-se inócuo.

Ora,  sob  o  pretexto  de  atender  a  norma  constitucional  –  leia-se  art.  100  da
Constituição da República  –  incluiu-se  no  rol  de requisitos  para  a viabilização da
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possibilidade da utilização dos precatórios, instrumento que, na realidade impede que
os demais titulares de créditos vencidos usufruam o direito que lhes assiste, uma vez
que, existindo outro credor cronologicamente anterior, lhe é vetada a alternativa (aos
posteriores). O que se pretende, portanto, é a revogação do inciso I do art. 10 da Lei
nº 14.699, de 2003; assim, todos os titulares de créditos já vencidos poderão se valer
de seus precatórios para o pagamento de bens adquiridos em leilões. Fique claro que
não há qualquer  infração à  norma constitucional  acima suscitada uma vez que a
ordem  de  pagamento  não  será  afetada  e  o  critério  cronológico  permanecerá
inalterado.  O que se acrescenta  é  uma nova possibilidade de efetivar  o  gozo de
direito já reconhecido, a critério do titular que poderá optar por aguardar o pagamento
ordinário ou por utilizar seu crédito vencido na aquisição de bens leiloados.

Dessa forma, sendo iniciativa que trará tranquilidade aos credores do Estado e, por
outro lado, que promoverá uma quitação alternativa dos débitos do poder público –
contribuindo assim para o saneamento das dívidas estatais – conto com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.002/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 84/2011)

Altera a Lei Delegada nº 43, de 2000, dispõe sobre a indenização pela morte por
acidente em serviço devida aos dependentes de militares estaduais, de policiais civis
e de servidores da classe de Segurança Penitenciário e sobre o pagamento de bolsa-
educação aos dependentes desses que sejam menores de vinte e quatro anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 6º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  6º – Os militares estaduais,  os servidores policiais civis e os servidores da

classe de Segurança Penitenciário em atividade vítimas de acidente em serviço que
ocasione aposentadoria por invalidez, nos termos da lei previdenciária, receberão do
Estado a quantia equivalente a vinte vezes o valor da remuneração mensal percebida
na data do acidente, a título de indenização securitária, até o limite de R$50.000,00
(cinquenta mil reais).
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§ 1º  –  As  importâncias  pagas  serão  deduzidas  de  qualquer  indenização que  o
Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em razão do acidente em serviço que
causar a invalidez do militar e do servidor a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º – Os efeitos do disposto neste artigo retroagem a 21 de outubro de 1999.”.
Art. 2º – Ficam acrescentados à Lei Delegada nº 43, de 2000, os seguintes artigos,

renumerando-se os artigos seguintes:
“Art. 7º – Aos dependentes legais dos militares estaduais, dos servidores policiais

civis  e  dos  servidores  de  classe  de  Segurança  Penitenciário  em  atividade  que
venham  a  falecer  em  decorrência  de  acidente  em  serviço  será  concedida
indenização, a título de reparação de danos, em parcela única, por militar ou servidor.

§  1º  –  As  importâncias  pagas  serão  deduzidas  de  qualquer  indenização que  o
Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em razão do acidente em serviço que
cause a morte do militar e do servidor a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º – A indenização prevista neste artigo será deferida aos dependentes na ordem
de preferência estabelecida pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 3º  – Para  os  efeitos  deste artigo,  considera-se acidente em serviço o evento
danoso  verificado  no  desempenho  das  atividades  funcionais  ou  no  estrito
cumprimento do dever legal o qual resulte de causa externa, imprevista ou fortuita,
determinando, mediata ou imediatamente, a morte do servidor.

§ 4º – Equiparam-se a acidente:
I  –  a  agressão  sofrida  e  não  provocada  pelo  servidor  no  exercício  de  suas

atribuições;
II  –  a  morte  presumida  pelo  desaparecimento  do  servidor,  quando  em  serviço,

assim declarada por decisão judicial.
Art. 8º – A indenização a ser paga na forma do artigo anterior, em parcela única,

corresponderá ao produto do montante total do valor da remuneração fixa percebida
pelo militar ou pelo servidor falecido no mês anterior ao da ocorrência do óbito pelo
número de anos remanescentes até a data em que completaria  sessenta e cinco
anos de vida.

§ 1º – Consideram-se remuneração fixa, para os efeitos desta lei,  as  seguintes
rubricas:
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I – vencimento básico;
II – vantagem pessoal a título de adicional por tempo de serviço;
III – vantagem pecuniária individual.
§ 2º – Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a R$100.000,00

(cem mil reais).
Art. 9º – Até completarem vinte e quatro anos, os dependentes diretos dos militares

estaduais  e  dos  servidores  de  que  trata  o  art.  7º  desta  lei  terão  direito  a  bolsa-
educação especial, a ser paga mensalmente mediante depósito em conta bancária
vinculada.

Parágrafo  único  – O valor  de  que trata o  caput deste  artigo será  de  R$400,00
(quatrocentos reais) mensais, por dependente, devendo ser atualizado anualmente,
sempre  no  mês  de  janeiro,  adotando-se  o  índice  legalmente  estipulado  para  o
reajuste das mensalidades escolares das instituições particulares de ensino.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Tal como se pretende fazer com as famílias dos auditores fiscais do

trabalho que faleceram em Unaí no estrito cumprimento de suas funções públicas e
tal  como o ocorrido com as famílias dos servidores federais da Base Espacial de
Alcântara (MA), quando, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.821, de 2003,
a  União  reconheceu  sua  responsabilidade  em  relação  às  famílias  dos  falecidos,
indenizando-as  como forma  de  reparar  os  danos  causados  por  morte  havida  no
exercício de função pública, cabe ao Estado de Minas Gerais, além de apurar com
rigor  a  ocorrência  de  morte  no  desempenho  de  atividades  de  combate  direto  à
criminalidade, também assumir com ênfase a questão da indenização das famílias
pela  morte  em serviço  de militares,  de policiais  civis  e  de servidores da  área de
segurança penitenciária.

Em razão do reconhecimento dessa necessidade premente é que pedimos o apoio
dos nossos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.003/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.185/2013)

Autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão o imóvel de que trata a Lei n° 142,
de 10 de novembro de 1936.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a liberar de reversão o imóvel de que

trata a Lei n° 142, de 10 de novembro de 1936, correspondente a 1.835.109m² (um
milhão oitocentos e trinta e cinco mil cento e nove metros quadrados), situado no
Município de Itabira, registrado sob o n° 879, a fls. 88 do Livro 2-9, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

Parágrafo único – O imóvel de que trata o caput deste artigo destina-se a doação
ao Município de Itabira para o desenvolvimento de projetos sociais.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
André Quintão
Justificação: A Lei n° 142, de 1936, autorizou o Estado a doar ao Orfanato Nossa

Senhora das Dores, de Itabira, uma casa de morada e 100ha de terra, localizados no
antigo Instituto Agronômico, no Município de Itabira, estabelecendo, em seu art. 2°,
que os bens reverteriam ao doador no caso de extinção do Orfanato.

Em 1946, por meio do Decreto-Lei n° 1.649, o governo do Estado foi autorizado a
doar ao Orfanato Nossa Senhora das Dores a área restante dos terrenos do antigo
Instituto  Agronômico,  situado  no  lugar  denominado  Palestina,  no  Município  de
Presidente Vargas. Novamente, a reversão dos bens ao Estado ficou condicionada à
extinção do Orfanato.

É  importante  esclarecer  que  o  Município  de  Presidente  Vargas,  por  meio  do
Decreto-Lei n° 2.430, de 1947, passou a denominar-se Município de Itabira.

Posteriormente, a Lei n° 6.972, de 1976, autorizou o Orfanato Nossa Senhora das
Dores a transferir as propriedades que lhe foram doadas pelo Estado à Congregação
das Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores, determinando a reversão
do bem ao patrimônio do Estado apenas na hipótese de a Congregação cessar suas
atividades em Itabira.
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Entretanto, a Congregação, atualmente denominada Associação Educativa, Cultural
e  Assistencial  Nossa  Senhora  das  Dores,  não  necessita  de  todo  o  terreno,  pois
mantém no local apenas o Orfanato Nossa Senhora das Dores.

Por esse motivo, solicita que seja liberada da cláusula de reversão, a fim de que
possa  doar  o  imóvel  à  administração  pública  municipal  para  que  o  terreno  seja
utilizado de acordo com o interesse público.

Em 2007, a Lei n° 16.654 autorizou o Poder Executivo a liberar de reversão a parte
do imóvel de que trata a Lei n° 142, de 1936, correspondente a 2.310,95m², que faz
divisa com o prédio da Escola Estadual da Fazenda da Betânia, para ser doada ao
Estado para a construção de uma quadra poliesportiva nessa Escola, localizada na
Rua Pássaro Verde, 618, no Município de Itabira.

Considerando esse precedente, apresentamos o projeto de lei em tela, que autoriza
o Poder Executivo a liberar de reversão a parte restante do imóvel, correspondente a
183,5109ha  (ou  1.835.109m²),  conforme  memorial  descritivo  anexado  a  esta
proposição.

Atendendo ao interesse público que norteia as decisões que afetam o patrimônio
público, o bem será destinado ao desenvolvimento de projetos sociais, o que inclui a
parte atualmente destinada à Associação Educativa,  Cultural  e Assistencial  Nossa
Senhora  das  Dores,  que  ainda  mantém  um  orfanato  em  uma pequena  parte  do
imóvel.

Isso posto, solicito o apoio dos nossos 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 1.004/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 67/2011)
Dispõe sobre normas de comercialização do pão integral no Estado e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Constará  na  embalagem do pão integral  comercializado no âmbito do

Estado o termo “integral” se o produto tiver mais que 51% (cinquenta e um por cento)
de grãos integrais na sua composição.
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Parágrafo  único  –  Todos  os  produtos  de  que  trata  esta  lei  incluirão  nas  suas
embalagens os percentuais de grãos integrais que possuem em suas composições.

Art. 2º – Produtos que contiverem grãos integrais acima de 15% (quinze por cento)
a  51% (cinquenta  e  um  por  cento),  utilizarão na  embalagem a expressão “semi-
integral ou com adição de farinha integral”.

Art. 3º – O produto que contiver adição de grão integral inferior a 15% (quinze por
cento)  não utilizará em suas embalagens nenhuma referência de que se trata  de
produto  “integral”  ou  “semi-integral  ou  com  adição  de  farinha  integral”  nem  outra
expressão que  possa induzir  o  consumidor  ao  entendimento  de  que o  produto  é
integral.

Art. 4º – Os produtos que contiverem fibras adicionadas artificialmente conterão a
expressão “com fibra artificial” em suas embalagens.

Art. 5º – Os órgãos públicos competentes analisarão e certificarão esses produtos.
Art. 6º – 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).
§ 1º – Em caso de reincidência, o infrator estará sujeito a:
I – pagamento em dobro da multa prevista;
II – suspensão da inscrição estadual;
§ 2º– A aplicação de penalidade prevista neste artigo não exclui a responsabilidade

quanto à propaganda enganosa.
Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.
Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Inicialmente  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo

competência constitucional  com este nosso projeto de lei,  uma vez que a própria
Carta Magna, em seu art. 24, especificamente no inciso XII, é clara ao afirmar que
cabe  também  aos  estados  legislar  sobre  assuntos  relacionados  com  a  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”( grifo nosso).
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Cabe  considerar  que  a  questão  central  deste  projeto  envolve  saúde  pública  e
mesmo  a  defesa  do  consumidor  (inciso  VIII,  do  mesmo  artigo  constitucional
mencionado), situações em que o Estado é autorizado a legislar concorrentemente.

A venda de produtos que não correspondem exatamente à condição de “integrais”
prejudica o consumidor que o adquire pensando estar consumindo um pão que o
auxiliará  a  prevenir  problemas  circulatórios,  incidência  de  câncer  ou  diabetes.  É
verdadeira propaganda enganosa.

Hoje existem inúmeras marcas de pães chamados “integrais”.  Esse mercado de
produto “integral” já supera em vendas, em muitas linhas de produto, os demais que
não são integrais.

Ocorre, no entanto, que o consumidor termina por comprar, como naquele velho
ditado popular, gato por lebre. A maior parte desses produtos não são efetivamente
integrais.

Isso acontece porque, no País, não há legislação que garanta que esses produtos
contenham  quantidades  suficientes  de  grãos  integrais  para  assim  serem
classificados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – afirma que deixou
de regulamentar produtos integrais porque não existe risco sanitário em consumir um
produto que não seja verdadeiramente integral. E, com isso, acaba por não existir
legislação apropriada. No entanto, há, sim, grande prejuízo para o consumidor.

Em matéria jornalística publicada pelo jornal O Estado de São Paulo intitulada Falta
de padrão coloca em xeque o pão integral, com textos da jornalista Fabiane Leite, fica
claro que quem adquire o produto está pensando em preservação da saúde. Para o
consumo do produto, além de ter recomendação da Organização Mundial da Saúde –
OMS – e do  Guia Alimentar da População Brasileira,  do Ministério da Saúde, que
indicam, para a saudável e boa alimentação diária, a utilização de cereais integrais,
frutas  e  verduras,  fica  certo,  na  matéria  jornalística,  que  quem  o  consome  se
preocupa  em  tentar  evitar  doenças  cardiovasculares,  câncer  e  diabetes,  pela
quantidade expressiva de fibras que esses alimentos possuem.

No entanto, o consumidor não está adquirindo aquilo que espera. Os percentuais de
grãos integrais são diminutos. Nos EUA, um produto para ser vendido como integral
deve ter no mínimo 51% de grãos integrais em sua composição.
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O problema é sério.  Tanto assim é,  que o Ministério  Público do Rio de Janeiro
pretende um acordo com as empresas produtoras para que definam as quantidades
exatas de grãos integrais adicionadas aos produtos, todavia isso ainda precisa ser
ampliado.

Pretendemos com este projeto de lei  a preservação da saúde e do consumidor,
estabelecendo percentuais  idênticos aos adotados no mercado americano.  Ou, se
assim as empresas não desejarem proceder, ao menos que indiquem efetivamente as
quantidades de grãos integrais que os produtos possuem, sem, no entanto, utilizarem
a denominação “integral”.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação desta
importante proposta.

– 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 1.005/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.245/2013)

Institui o dia 4 de setembro como o Dia Estadual da Conscientização Rodoviária.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituído  o  dia  4  de  setembro  como  o  Dia  Estadual  da

Conscientização Rodoviária, a ser comemorado anualmente.
Parágrafo único – Na data a que se refere o  caput deste artigo, serão realizadas

atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  dos
acidentes de trânsito e a divulgação, pelo Estado, de medidas para o setor.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  visa  instituir  o  Dia  Estadual  da  Conscientização

Rodoviária, a ser comemorado anualmente, que tem como objetivo a realização de
atividades para a conscientização da população sobre a prevenção dos acidentes de
trânsito e a divulgação, pelo Estado, de medidas para o setor.

Entre os dias de 27 a 29/11/2012 ocorreu o XVI Congresso Federativo Interestadual
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Sindical  da  Federação Sindical  dos Servidores dos Departamentos de Estrada de
Rodagem do Brasil – Fasderbra.

Nessa oportunidade, o referido Congresso, que contou com a representação de 15
Estados federados,  debateu assuntos relacionados  com a  realidade  rodoviária  do
País e dos estados.

A  conclusão  a  qual  os  participantes  chegaram  foi  que  é  urgente  a  ação
governamental  na  valorização  dos  órgãos  rodoviários,  dotando-os  das  condições
necessárias para a manutenção, revitalização e construção da malha rodoviária.

Na ocasião foi elaborada a Carta de Florianópolis, que estabeleceu a necessidade
da  adoção  de  medidas  de  fortalecimento  dos  órgãos  rodoviários,  visando  a  sua
reestruturação  com  ênfase  na  aquisição  de  equipamentos,  na  realização  de
concursos públicos e na revisão salarial com valores compatíveis com o mercado de
trabalho.

Os sindicalistas rodoviários trouxeram a público o uso abusivo da terceirização nas
instituições rodoviárias, acarretando a precarização do trabalho, prejuízos aos cofres
públicos e à sociedade como um todo.

Entre  as  ações  estabelecidas  no  plano  de  lutas,  eles  decidiram:  que  será
estabelecido  o  Dia  Nacional  da  Conscientização,  em  que  a  sociedade  tomará
conhecimento  da  situação  de  sucateamento  a  que  estão  submetidos  os
Departamentos  Estaduais  de  Estradas  e  Rodagens;  devido  ao  Programa  de
Internacionalização das Rodovias na América do Sul,  que será feito o intercâmbio
com as entidades sindicais dos países envolvidos visando à defesa dos interesses
comuns  dos  trabalhadores  rodoviários;  que  a  Fasderbra  irá  incorporar-se  à
Campanha de Ativismo Mundial pelo Fim da Violência contra a Mulher, tendo em vista
as estatísticas de violência contra ela.

Ao  final  da  Carta  de  Florianópolis fica  estabelecido  que  “com  o  propósito  de
contribuir  para a construção de uma sociedade justa, a Fasderbra e os sindicatos
filiados  devem  atuar  como agentes  protagonistas  na  formulação  de  políticas  que
assegurem o desenvolvimento de nosso país numa sociedade realmente democrática
com efetivação dos direitos e sem discriminação”.

Como corolário da Carta de Florianópolis, entre os dias 21 e 23/5/2013 houve a
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realização na cidade de Aracaju (SE) do X Encontro Federativo Interestadual Sindical
das entidades filiadas à Fasderbra, composta pelos sindicatos dos trabalhadores dos
Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil.

Nesse encontro, foi ratificado o que foi proposto na Carta de Florianópolis, ou seja,
estamos estabelecendo que o Dia Nacional de Conscientização Rodoviária será o dia
4/9/2013, quando as entidades sindicais apresentarão nas Assembleias Legislativas
dos seus respectivos estados a realidade de cada instituição rodoviária, enfatizando a
terceirização e suas graves consequências.

Definimos essa data em esfera estadual para coadunar as ações visando ao seu
fortalecimento.

A Fasderbra  e  os  sindicatos  filiados  reafirmaram  o  propósito  de  contribuir  pela
construção de uma sociedade justa, atuando como protagonista na luta por políticas
que assegurem serviços públicos de boa qualidade e no desenvolvimento do nosso
país, numa sociedade justa e igualitária, bem como definiram como urgentíssima a
necessidade de realização de concursos públicos, elaboração de novos planos de
cargos  e  salários,  aquisição  de  equipamentos  para  preservação  da  capacidade
mínima operacional, bem como a manutenção do conhecimento técnico adquirido ao
longo de décadas.

Isso porque para eles o uso abusivo da terceirização nas instituições rodoviárias
acarreta prejuízos enormes aos cofres públicos, à sociedade, e precariza o trabalho.
Da forma como vem sendo aplicada, a terceirização contraria a Constituição Federal
e fere os princípios de ingresso no serviço público, pois as atribuições delegadas são
específicas  de  estado e as  ações praticadas  são prerrogativas dos seus agentes
públicos.

Portanto, é patente a urgência da ação governamental na valorização dos órgãos
rodoviários, dotando-os das condições necessárias para a manutenção, revitalização
e construção da malha rodoviária brasileira.

Pelo exposto e 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 e de Transporte para parecer,
nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.006/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.265/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Brás  Pires  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Brás Pires o

imóvel com área 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no povoado Ribeirão
de Santo Antônio, s/n , e registrado sob o nº 14.867, a fls. 120, no Livro 3 – IS.

Parágrafo único – O imóvel de que trata esta lei será destinado à construção de
uma escola.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art.  3º  –  O  Município  de  Brás  Pires  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel,
nos termos do parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação: O imóvel de que trata esta lei é de propriedade do Estado de Minas

Gerais. Propõe-se neste projeto que o Poder Executivo doe esse imóvel ao Município
de Brás Pires.

O interesse público da presente doação se justifica pela necessidade de melhoria
da educação municipal com a construção de um prédio escolar na área requerida,
atendendo à população do povoado de Ribeirão de Santo Antônio e aumentando o
acesso da comunidade à educação.

Assim,  demostrado  o  interesse  público  da  doação  e  sua  conformidade  com  a
legislação vigente aplicável  à espécie, solicitamos que o projeto seja submetido à
apreciação dos nobres pares e ao final aprovado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.007/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 718/2011)

Institui o Dia do Plantio de Árvores Nativas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia do Plantio de Árvores Nativas, a ser comemorado,

anualmente, no dia 27 de fevereiro.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  Questões  culturais,  ignorância  e  ganância  econômica  são  alguns

fatores  que  tornam  o  ser  humano  o  principal  ator  na  degradação  ambiental  do
planeta. Cerca de 600.000km² de mata atlântica e cerrado do território  mineiro já
foram  desmatados  em  consequência  da  agressiva  política  de  ocupação  de  suas
terras.  As  expansões  agropastoris  têm  importância  histórica  na  economia  das
populações rurais e, da mesma forma, aumentam a exploração desmedida do meio
ambiente. Para criar pastagens, é preciso desmatar e a perda de cobertura vegetal
ameaça reservas de água doce, o que promove alterações microclimáticas e causa
interferência direta no padrão de circulação dos ventos e na umidade relativa do ar.

Cientistas  comprovaram  que  o  aumento  da  temperatura  do  planeta  não  é
responsabilidade só do natural processo conhecido como efeito estufa, que acontece
quando parte dos raios infravermelhos refletidos pela superfície terrestre é absorvida
por  gases  presentes  na  atmosfera.  É  muito  provável  que  a  ação humana venha
intensificando o fenômeno climático.

Segundo  dados  da  Fundação  SOS  Mata  Atlântica  e  do  Instituto  Nacional  de
Pesquisas  Espaciais  –  Inpe  –,  em  Minas  Gerais,  dos  cerca  de  1.300.00km²  de
cobertura vegetal primitiva da mata atlântica, restaram apenas 7,3%. De acordo com
o Instituto Estadual de Florestas – IEF –, os desmatamentos estão invadindo áreas de
preservação  na  região  da  Serra  do  Espinhaço,  onde  está  a  nascente  do  Rio
Jequitinhonha.

O ecossistema mineiro possui grande diversidade, como a mata atlântica, o cerrado
e a caatinga. São formações que abrigam os maiores registros da fauna e que devem
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ser  protegidas  por  ações  governamentais  em conjunto  com a sociedade civil.  Há
remanescentes  de  mata  atlântica,  refúgios  de  vida  silvestre,  mananciais  e cursos
d‘água essenciais para o abastecimento de populações locais. Entretanto, toda essa
riqueza vem sendo, pouco a pouco, destruída pela ocupação humana desordenada,
tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais.

A legislação florestal do Estado estabelece que para cada corte de árvore nativa
adulta devem ser plantadas 15 mudas de árvores nativas, nas chamadas reposições
florestais.  O  plantio  contribui  para  recuperação  da  floresta  nativa  em  área  que
apresenta degradação, protegendo o solo e tornando o ambiente mais favorável para
a conservação e expansão da fauna local. Além disso, promove a recuperação da
mata  ciliar,  beneficiando  a  fauna,  por  facilitar  sua  circulação  pelas  margens  nos
chamados corredores ecológicos, e o homem, por qualificar o local para uso pela
comunidade.

Nesse contexto, ressaltamos que esta proposição tem como objetivo conscientizar
a  população  sobre  a  importância  do  ecossistema  mineiro  e  integrar  as  ações  já
existentes em defesa de sua recuperação o esforço da sociedade civil, liderada por
órgãos estaduais, especialmente as unidades de ensino, na promoção do plantio de
árvores nativas para arborização de nossas cidades.

Arborizar  uma  cidade  não  significa  apenas  plantar  árvores  em  ruas,  jardins  e
praças, criar áreas verdes de recreação pública e proteger áreas verdes particulares,
pois, além de seus objetivos de ornamentação, a cultura de árvores nativas auxiliará
na melhoria microclimática e diminuição da poluição urbana, visual e sonora.

A escolha do dia 27 de fevereiro deve-se ao fato de que, nessa data, o Município de
Itu, em São Paulo, promoveu o plantio de 30.550 mudas de árvores da mata atlântica,
em 45 minutos,  com a colaboração de cerca de dez mil  moradores locais,  o que
distingue a ação de sua comunidade em defesa do meio ambiente.

Diante  dessas  considerações,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  Deputados  à
aprovação deste projeto de lei.

–  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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.008/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.864/2014)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  equipamentos  sonoros  e
luminosos nos caminhões-caçambas que transitam por vias públicas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigatória a instalação de equipamentos sonoros e luminosos nos

caminhões-caçambas que transitam nas vias públicas do Estado.
Art.  2º  –  O Departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Estado  de  Minas  Gerais  –

Detran-MG –, ficará responsável pela fiscalização e pela punição administrativa.
Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa a evitar acidentes graves

e mais frequentes do que se imagina.
Desde  2012,  a  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  recomenda  que  os

caminhões  saiam  de  fábrica  com  um  dispositivo  de  segurança  que  evita  que  a
caçamba levante com o veículo em movimento

Diante  do  exposto,  faz-se  necessária  a  instalação  de  equipamentos  sonoros  e
luminosos nos caminhões-caçambas que transitem nas vias públicas do Estado.

Conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.
– 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 1.009/2015

Dispõe sobre o apoio de unidades móveis de prevenção, diagnóstico e tratamento
de doenças oculares a ser oferecido pelo Estado ao Sistema Único de Saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A rede de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças oculares no

âmbito do Sistema Único de Saúde contará, em caráter complementar, com o apoio,
a  ser  oferecido  pelo  Estado,  de  unidades  móveis  de  prevenção,  diagnóstico  e
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tratamento das doenças oculares, com vistas a garantir o acesso a todos os cidadãos
mineiros aos programas nas regiões de Minas Gerais.

Art. 2º – As unidades móveis de que trata o art. 1º desta lei contarão com equipe
multidisciplinar  e  equipamentos  necessários  para  realização  de  atendimentos  e
procedimentos na área de oftalmologia que atuará de forma coordenada em todo o
Estado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação:  São  diversas  as  dificuldades  enfrentadas  pelas  pessoas  para  um

atendimento  digno  na  área  da  saúde,  muitas  vezes  ocasionadas  pela  falta  de
recursos  financeiros  e  também  de  informação  adequada.  A  proposição  ora
apresentada tem por finalidade facilitar  à população de todas as faixas etárias do
Estado o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças oculares
nas localidades remotas de Minas Gerais.

Por inúmeras vezes, é possível encontrar pessoas que poderiam ter evitado a perda
de  visão,  se  suas  enfermidades  tivessem  sido  diagnosticadas  precocemente  por
médicos oftalmologistas, infelizmente não presentes em todos os municípios mineiros
e, quando existentes, indisponíveis para o Sistema Único de Saúde – SUS.

Experiências  de  programas  através  de  unidades  móveis  realizadas  neste  e  em
outros estados alcançaram excelentes resultados. Evidências demonstram que uma
simples  miopia  não diagnosticada poderá  acarretar  sérios  danos  na  vida  de  uma
criança, como a falta de interesse nos estudos e na prática de esportes e dificuldade
em se relacionar com as demais pessoas.

Estamos  certos  de  que,  se  esta  proposição  se  tornar  lei,  com  a  soma  da
credibilidade, da capilaridade e da competência da Secretaria de Estado de Saúde,
teremos em Minas Gerais ótimos resultados para as condições de vida aos mineiros.

Diante  do  exposto,  e  dado  o  grande  alcance  social  permeando  classes  menos
privilegiadas que esta lei pode gerar, conto com o apoio dos meus 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 1.010/2015

Altera o dispositivo da Lei nº 21.355, de 27 de junho de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 21.355, de 27 de junho de 2014,

passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º – (…)
Parágrafo  único  –  O imóvel  a  ser  doado  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo

destina-se à construção de um Centro de Apoio ao Produtor – CAP.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril 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 1.011/2015

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês o imóvel que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Mercês

o imóvel com área de l0.000m² (dez mil metros quadrados) de terreno rural, no lugar
denominado Contendas, nesse município, devidamente registrado a fls. 57 do Livro 3-
G de transcrição das transmissões, sob a Matrícula n° 4.281, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Mercês.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno doado

anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo município ao
Estado.  Feita  a  reversão,  o  referido  imóvel  poderá  ser  utilizado  de  forma  mais
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proveitosa  à  coletividade,  empregado  no  apoio  ao  produtor  rural,  que,  neste
momento, não dispõe de local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante é ressaltar que o imóvel se encontra em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo. Portanto, é fundamental que lhe seja dada uma adequada função
social.

Considerando justa a pretensão, contamos com o apoio dos nobres deputados e
deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.012/2015
Altera os arts.  36,  38 e 39 da Lei  nº  13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os arts. 36, 38 e 39 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passam

a ter a seguinte redação:
“Art. 36 – (…)
X  –  promover  o  controle  populacional  de  cães  e  gatos,  através  da  castração

cirúrgica, pois eles são hospedeiros de zoonoses importantes para a saúde humana.
XI  –  compete  aos  poderes  públicos  estadual  e  municipal  orientar  a  população

quanto aos cuidados com os animais, promovendo programas educativos de guarda
responsável deles;

XII  –  compete  ao  poder  público  promover  programas  de  adoção  dos  animais
abandonados  na  rua,  uma  vez  que  esses  animais  sem  os  devidos  cuidados  se
tornam perigosos para a saúde humana.

Art. 38 – (…)
§ 1º – A inspeção a que se refere o inciso IV deste artigo compreende a execução

de  provas  sorológicas  necessárias  para  a  confirmação  inequívoca  de  doença,  a
apreensão e o tratamento do animal.

Art.  39  –  O proprietário  que não  tiver  condições  de  manter  seu animal  deverá
providenciar sua adoção responsável por terceiro interessado, não sendo permitido o
abandono.
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Parágrafo único – O descumprimento do previsto no  caput deste artigo sujeita o
infrator à multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), cobradas em dobro em caso de reincidência e ressalvadas as penalidades
contidas em lei federal.”.

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2014.
Fred Costa – Anselmo José Domingos – Noraldino Júnior.
Justificação:  Apresentamos  estas  modificações  ao  Código  de  Saúde  de  Minas

Gerais, por consideramos de extrema importância a revisão dessas matérias em seu
texto, readequando os serviços prestados pelos CCZs no Estado e aprimorando o
texto no que se refere à posse responsável.

Esperamos contar com o apoio de 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. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  870/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.131/2014.
Nº  871/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 508/2011.
Nº  872/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 507/2011.
Nº  873/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 504/2011.
Nº  874/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 501/2011.
Nº  875/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 499/2011.
Nº  876/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 500/2011.
Nº  877/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 483/2011.
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Nº  878/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 481/2011.

Nº  879/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 479/2011.

Nº  880/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 464/2011.

Nº  881/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 466/2011.

Nº  882/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 463/2011.

Nº  883/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 462/2011.

Nº  884/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 457/2011.

Nº  885/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 498/2011.

Nº  886/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 490/2011.

Nº  887/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 406/2011.

Nº 888/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei Complementar nº 32/2012.

Nº  889/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.229/2013.

Nº  890/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.992/2014.

Nº  891/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.018/2014.

Nº  892/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.276/2014.

Nº  893/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.462/2013.
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Nº  894/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.399/2013.

Nº 895/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.830/2012.

Nº 896/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.451/2013.

Nº 897/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.172/2011.

Nº 898/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.706/2011.

Nº 899/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.030/2011.

Nº 900/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 891/2011.

Nº 901/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 892/2011.

Nº 902/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 893/2011.

Nº 903/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 894/2011.

Nº 904/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 988/2011.

Nº 905/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 994/2011.

Nº 906/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 995/2011.

Nº 907/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 997/2011.

Nº 908/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.004/2011.

Nº 909/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.005/2011.
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Nº 910/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.006/2011.

Nº 911/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.008/2011.

Nº 912/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.010/2011.

Nº 913/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.677/2013.

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

interrompe os trabalhos ordinários para, de conformidade com o inciso IV do art. 6º do
Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Sr. Neivaldo de Lima Virgilio,
5º  suplente  pela  coligação  Minas  para  Todos,  composta  pelo  Partido  dos
Trabalhadores –  PT –,  pelo  Partido Republicano da Ordem Social  –  Pros –,  pelo
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – e pelo Partido Republicano
Brasileiro – PRB –, como deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O presidente (deputado Adalclever  Lopes)  – Destina-se esta parte da reunião à

solenidade de posse do Sr.  Neivaldo  de Lima Virgílio,  5º  suplente  pela  coligação
Minas  para  Todos,  como deputado à  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas
Gerais.

Composição da Mesa
O presidente  –  A presidência  convida  para  tomar  assento  à  Mesa o  Exmo.  Sr.

Neivaldo de Lima Virgílio.
Posse de Deputado

O presidente – A presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de posse
que será prestado pelo Sr. Neivaldo de Lima Virgílio.

O Sr. Neivaldo de Lima Virgílio – Prometo defender e cumprir as Constituições e as
leis  da  República e do  Estado,  bem como desempenhar,  leal  e honradamente,  o
mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.
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O presidente – A presidência convida o Sr. Neivaldo de Lima Virgílio a assinar o
termo de  posse,  que,  em  seguida,  será  assinado  por  este  presidente  e  pelo  1º-
secretário.

– Procede-se à assinatura do termo de posse.
O presidente – A presidência declara empossado o deputado Professor Neivaldo.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O presidente  –  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  verifica,  de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

O presidente – A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em turno único, da Indicação nº 2/2015, uma vez que permaneceu em
ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para a especial de segunda-feira, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 273/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  a  proposição  de  lei  em  epígrafe,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  5.677/2014,  visa  declarar  de
utilidade pública  a  Associação  Moradores  Pequenos  Produtores  Rurais  Cabeceira
Ribeirãozinho, Melado e Varginha, com sede no Município de Josenópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015  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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  273/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação  Moradores  Pequenos  Produtores  Rurais  Cabeceira  Ribeirãozinho,
Melado e Varginha, com sede no Município de Josenópolis.

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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de
seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de
sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,
com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 273/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente e relator  –  Bonifácio  Mourão –  Cristiano Silveira  –

Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 393/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.667/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação Dona Lucinha – ADL –, com sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  393/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Dona Lucinha – ADL –, com sede no Município de Contagem.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 7º, que seus
dirigentes não serão remunerados,  sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 40, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova redação ao art. 1º da proposição, com o objetivo de alterar o nome do município
sede da entidade, conforme dispõe o art. 2º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 393/2015 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Dona Lucinha – ADL –,

com sede no Município de Belo Horizonte.”.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Cristiano  Silveira  –

Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 400/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, a proposição em epígrafe, resultante do
desarquivamento  do Projeto  de Lei  nº  2.647/2011,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia
Estadual do Contabilista.



1083
____________________________________________________________________________

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  esta  Comissão  a  análise  preliminar  de  seus  aspectos  jurídicos,
constitucionais e legais nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  400/2015  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do

Contabilista, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 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 República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento
jurídico. À União compete legislar sobre as matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e,  aos municípios,
sobre  os  assuntos  de  interesse  local,  conforme  preceitua  o  art.  30,  inciso  I.  A
delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art. 25 da
referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa
pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  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 ao tema examinado.
Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa
do processo legislativo referente à proposição em análise.

Cabe destacar que o dia 25 de abril  foi instituído como Dia do Contabilista pelo
senador e patrono desse ofício, João Lyra, quando, nessa data, em 1926, defendeu a
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regularização da profissão de contadores no Brasil, o que somente ocorreu com o
Decreto nº 20.158, de 1931, oficializando as ciências contábeis no País.

Tal data foi adotada pela classe contábil, o que justifica que seja também adotada
pelo Estado de Minas Gerais, uma vez que já são feitas as comemorações em âmbito
nacional do dia do contabilista. Por essas considerações, apresentamos a Emenda nº
1, redigida ao final deste parecer, para sanar o conflito apontado.

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

do Projeto de Lei nº 400/2015 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “21 de setembro” por “25 de abril”.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 31/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 31/2015, resultante do
Projeto de Lei nº 3.730/2013 altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa acrescentar ao Código de Saúde do Estado a obrigatoriedade de

controle e fiscalização sanitária dos banheiros públicos ou de uso público. Além disso,
dispõe  sobre  os  critérios  técnicos  que  devem  ser  observados  na  construção  e
manutenção desses banheiros.
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Trata-se do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.730/2013 que já tramitou nesta
casa na legislatura anterior. Na oportunidade, a Comissão de Constituição de Justiça
exarou o parecer que se segue.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,  conforme o
disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,
aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,
proteção  e  defesa  da  saúde.  Dessa  forma,  as  três  esferas  de  governo  detêm
competência material para legislar sobre assuntos de saúde.

O  art.  1º  do  projeto  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  controle  e  fiscalização
sanitária dos banheiros públicos ou de uso público, no Código de Saúde, trazendo
uma  diretriz  política  para  atuação  do  Estado.  Esse  ponto  insere-se  no  rol  de
competências legiferantes do Estado e não afronta norma alguma relativa à iniciativa
do processo legislativo. Por isso, quanto ao juízo de admissibilidade de competência
desta comissão, em uma análise apenas formal, não há óbice em relação ao art. 1º
do projeto. Não obstante, parece-nos que o projeto pode ser aperfeiçoado. Na forma
originalmente apresentada, determina-se a inserção do conteúdo a ser acrescentado
como parágrafo 3º do art. 82 do Código de Saúde do Estado, mas julgamos que, para
manter a estrutura lógica do artigo, aquele conteúdo deve ser inserido como inciso do
art. 82, e não como parágrafo.

Em relação ao art. 2º da proposição, o estabelecimento de critérios técnicos sobre o
tema  exige  uma  regulamentação  de  competência  do  Poder  Executivo.  Esse
dispositivo fere o princípio da separação de Poderes e a autonomia daquele Poder.
Esse dispositivo, portanto, não deve prosperar por ofender frontalmente o princípio da
independência  e  harmonia  dos  Poderes,  inserto  no  art.  2º  do  mesmo  Texto
Constitucional.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o
aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  n°1,  que
apresentamos a seguir.

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

do Projeto de Lei nº 31/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o inciso XI-A ao art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso XI-A:
“Art. 82 – (…)
XI-A – os banheiros públicos ou de uso público.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 118/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Paulo Lamac, a proposição em epígrafe
“dispõe sobre a obrigatoriedade de informação no boleto de pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – da alíquota adotada para seu
cálculo e do valor atribuído ao veículo.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende obrigar que o boleto de cobrança do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – contenha informações sobre a base
de cálculo adotada e o valor atribuído ao veículo.

Segundo  os  autores,  em  sua  justificação,  “em  qualquer  situação  em  que  um
pagamento  é  feito  com  base  em  uma  alíquota  e  em  um  valor  determinado,  as
informações  relativas  a  eles  constam  nos  boletos  de  pagamento;  contudo,  na
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cobrança do IPVA, o contribuinte é obrigado a aceitar  o valor  que consta em seu
boleto, tendo assim limitado o seu legítimo direito de saber como o Estado chegou ao
valor cobrado. O fato de esses dados estarem disponíveis na internet não é suficiente
para esclarecer as dúvidas do contribuinte, pois, por várias razões, essa verificação é
muito trabalhosa”.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o IPVA é um tributo instituído pelo Estado, nos
termos  do  que  dispõe  o  art.  155,  III  da  Constituição  da  República  de  1988.  No
exercício dessa competência, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 14.937, de
2003,  que  dispõe  sobre  o  referido  imposto,  estabelecendo  a  hipótese  de  sua
incidência, base de cálculo, alíquotas, entre outros aspectos.

Compete à Assembleia Legislativa dispor sobre a matéria, em consonância com o
princípio  da  reserva  legal,  haja  vista  que  a  organização do sistema tributário,  da
arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao crivo desta Casa, por
força do disposto no art. 61, III da Constituição Mineira.

Nunca é demais lembrar que as matérias de natureza tributária não estão entre
aquelas de iniciativa privativa do governador do Estado, o que nos leva à conclusão
de que não existe nenhum óbice à inauguração do processo por membro desta Casa,
conforme ocorre no caso em tela.

De acordo com o § 5º do art. 150 da Constituição da República, a lei determinará
medidas para  que os consumidores sejam esclarecidos acerca  dos impostos  que
incidam sobre mercadorias e serviços. Muito embora tal dispositivo tenha por escopo,
principalmente, deixar transparente a tributação incidente no consumo, ele demonstra
o desiderato constitucional de cidadania fiscal, permitindo o exercício, pelo cidadão,
do  direito  de  ser  adequadamente  informado  sobre  a  origem  e  a  aplicação  dos
recursos  públicos,  fiscalizando  a  transformação  dos  tributos  pagos  em  obras  e
serviços de qualidade.

O IPVA é um imposto cuja constituição da obrigação tributária se dá mediante o
lançamento de ofício pela administração. Nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional,  “compete  privativamente  à  autoridade  administrativa  constituir  o  crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar  a  ocorrência  do  fato  gerador  da  obrigação  correspondente,  determinar  a
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matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.

A Lei nº 14.937, de 2003, trata do lançamento tributário do IPVA da seguinte forma:
“Art.  2º-A – Em relação aos veículos  novos  e aos importados pelo  consumidor,

considera-se lançado o IPVA e notificado o sujeito passivo no dia em que se efetivar o
registro no órgão público competente.

Parágrafo  único  –  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  disponibilizará,  em  sua
página na internet, o acesso aos valores do imposto de que trata o caput deste artigo.

Art.  2º-B  –  Em  relação  aos  veículos  usados  e  aos  importados  registrados  no
Estado, o IPVA será lançado e o sujeito passivo será notificado mediante publicação,
no diário eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda, da tabela relativa à base de
cálculo  deste  imposto  e  disponibilização  de  consulta  individualizada  por  Registro
Nacional  de  veículos  Automotores  –  Renavam  –  na  página  dessa  secretaria  na
internet.

Parágrafo  único  –  Considera-se  efetuado  o  lançamento  de  que  trata  o  caput
anualmente, em 1º de janeiro.”.

Quanto ao pagamento, estabelece o art. 11 da mesma lei que 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 três parcelas
mensais consecutivas.

Assim,  por  força  do  princípio  da  transparência  e  da  publicidade,  consideramos
importante a disponibilização dos dados para ciência e compreensão do contribuinte.
Impõe-se destacar que, na esteira do que afirmaram os autores do projeto, colocar
esses dados nos boletos de pagamento do imposto não agregará nenhum trabalho
extra  ao  Estado,  tendo  em  vista  que  este  já  possui  as  informações  solicitadas,
tratando-se, apenas, de dar mais transparência à cobrança efetuada.

É certo que, em razão da celebração de convênios pelo Estado com instituições
bancárias,  podem  ser  levantados  questionamentos  quanto  à  exequibilidade  das
medidas  apresentadas.  Cabe-nos,  contudo,  esclarecer  que,  em  obediência  ao
Regimento  Interno,  esta  comissão,  em  sua  esfera  de  competência,  aprecia  a
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proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação
da conveniência e da oportunidade da matéria às comissões de mérito.

Por fim, apresentamos substitutivo no intuito  de adequar a proposição à técnica
legislativa e ao princípio da consolidação das leis.

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

do Projeto de Lei nº 188/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica acrescentado o seguinte § 3º ao art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de

dezembro de 2003:
“Art. 11 – (…)
(...)
§  3º  –  A guia  de  arrecadação  e  o  comprovante  de  pagamento  deverão  conter

informações sobre o valor venal do veículo considerado como base de cálculo e a
alíquota aplicada.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Antônio Jorge – Bonifácio

Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 129/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.024/2011,  “dispõe  sobre  a  inclusão  do
telefone e do endereço do Procon Estadual e Municipal na nota fiscal de venda ao
consumidor emitida pelos estabelecimentos comerciais e dá outras providências”.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 5/3/2015 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
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de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei sob análise pretende tornar obrigatória a inclusão do telefone e do

endereço do Procon Estadual e do Municipal nas notas ficais de venda emitidas pelos
estabelecimentos comerciais do Estado, sujeitando os infratores às sanções previstas
no Código de Defesa do Consumidor.

É  importante  mencionar  que  proposição  similar  tramitou  nesta  Casa  em  três
legislaturas anteriores (Projetos de Lei n°s 3.444/2006, 477/2007 e 1.024/2011), tendo
esta  comissão  analisado  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de  admissibilidade,
concluindo  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Levando  em
consideração que não houve alteração constitucional  e legal  que propiciasse uma
nova  interpretação  da  matéria,  confirmamos  o  posicionamento  expressado  nos
pareceres referentes aos Projetos de Lei  n°s  3.444/2006,  477/2007 e 1.024/2011,
reproduzindo a argumentação jurídica apresentada:

“Conforme consta na justificação do projeto, a iniciativa tem o propósito de facilitar o
acesso do cidadão a esses órgãos, com vistas à prevenção ou à reparação de danos
que  porventura  possam  ser  causados  ao  adquirente  dos  produtos  e  serviços
disponibilizados no mercado de consumo.

A promoção da defesa do consumidor foi erigida à categoria de direito fundamental
do  cidadão brasileiro,  por  força do  disposto no art.  5º,  XXXII,  da  Constituição da
República.

O mesmo diploma coloca a matéria, também, como princípio da ordem econômica,
estando  inserida  na  órbita  de  competência  da  União,  dos  estados  e  do  Distrito
Federal a prerrogativa de legislar sobre o tema.

É bom lembrar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, constante da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, coloca como direito básico do consumidor a
facilitação  da  defesa  de  seus  direitos  bem  como a  educação  e  a  divulgação  do
adequado consumo de produtos e serviços.
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A remissão às penalidades previstas no art. 56 e seguintes do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, a serem aplicadas aos fornecedores que descumprirem os
preceitos  da  lei,  se  mostra  oportuna,  uma vez  que  uniformiza  os  procedimentos
adotados pelos órgãos de proteção do consumidor,  para coibir  as  práticas lesivas
perpetradas no mercado.

Verifica-se,  portanto,  que  a  proposta  está  em  perfeita  consonância  com  as
disposições  legais  constitucionais  que  versam  sobre  a  matéria,  não  havendo,  no
caso,  nenhum impedimento a que se instaure  o processo legislativo  por  iniciativa
parlamentar”.

Por último, informamos que análise mais detalhada do conteúdo da proposição será
feita, em momento oportuno, pelas comissões de mérito competentes.

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

do Projeto de Lei nº 129/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Bonifácio  Mourão  –

Isauro Calais – Antônio Jorge.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 148/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  em  epígrafe  “estabelece
normas  de  mensuração  de  tarifas  horárias  em  estacionamento  de  veículos  e  dá
outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
comissões competentes para receber  parecer,  nos termos do art.  188, combinado
com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta comissão o exame da matéria quanto aos seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
Inicialmente,  cumpre registrar  que matéria idêntica à  disciplinada no projeto  em

análise foi examinada na legislatura passada por esta comissão. Trata-se do Projeto
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de Lei nº 447/2011, que recebeu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Por não haver alterações constitucionais que justifiquem novo exame da
matéria  no  âmbito  de  competência  desta  comissão,  mantivemos  o  entendimento
anterior.

A proposição em epígrafe objetiva estabelecer regras para os estabelecimentos que
exploram serviço de estacionamento de veículos, no que diz respeito à cobrança pelo
serviço prestado, especialmente quanto à informação dos valores cobrados e à forma
de cobrança.

Nesse passo, o projeto obriga os estacionamentos a manter relógios visíveis ao
consumidor nos locais de entrada e de saída e placas afixadas próximas à entrada,
com os valores correspondentes ao tempo de permanência no estabelecimento.

Com relação à cobrança pelo serviço prestado, a proposição estabelece que ela
seja efetuada de forma fracionada, considerando-se o tempo de 15 minutos para a
fração  inicial  e  de  30  e  45  minutos  para  as  frações  subsequentes  no  período
correspondente a uma hora.  Ainda de acordo com a proposição,  o valor  cobrado
pelos 15 minutos deve ser o mesmo nas frações subsequentes, e, obrigatoriamente,
representar parcela aritmética ao custo da hora local.

Outra proposta consubstanciada no projeto é a isenção do pagamento pelo serviço
prestado na hipótese de descompasso entre os relógios de entrada e de saída e a
aplicação de sanções para o descumprimento das exigências impostas pela futura lei.

A Constituição da República, por força do art. 5º, inciso XXXII, inseriu a defesa do
consumidor entre os direitos e garantias individuais e coletivos, in verbis:

“Art. 5º – (...)
XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;”.
Na  lição  do  constitucionalista  José  Afonso  da  Silva:  “Não  se  trata  de  direito

individual.  Pode  ser  concebido  como  direito  coletivo”.  (Comentário  Contextual  à
Constituição. Malheiros Editores, 2ª ed., págs. 126-127, 2006).

Já o art. 170, inciso V, da referida Carta erigiu a defesa do consumidor como um
dos princípios orientadores da ordem econômica.

Ainda  segundo  as  palavras  de  José  Afonso  da  Silva  na  sua  obra  citada,  a
Constituição:  “(...)  criou  uma  regra,  entre  os  direitos  e  garantias  individuais  e
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coletivos, de eficácia limitada, porque sua aplicabilidade ficou na dependência de lei
ordinária, que, no entanto, já foi promulgada – como o quê a norma se tornou eficaz e
aplicável na forma da lei – que é o Código de Defesa do Consumidor, estabelecido
pela Lei nº 8.078/1990”.

Assim, com a edição da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, cumpre observar os
comandos inscritos nos arts. 2º, § 1º, e 6º, inciso III, in verbis:

“Art.  2º  –  Os  preços  de  produtos  e  serviços  deverão  ser  informados
adequadamente, de modo a garantir  ao consumidor a correção, clareza, precisão,
ostensividade e legibilidade das informações prestadas.

§ 1o – Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I – correção, a informação verdadeira que não seja capaz de induzir o consumidor

em erro;
II – clareza, a informação que pode ser entendida de imediato e com facilidade pelo

consumidor,  sem  abreviaturas  que  dificultem  a  sua  compreensão,  e  sem  a
necessidade de qualquer interpretação ou cálculo;

III  –  precisão,  a  informação  que  seja  exata,  definida  e  que  esteja  física  ou
visualmente ligada ao produto a que se refere, sem nenhum embaraço físico ou visual
interposto;

IV – ostensividade, a informação que seja de fácil percepção, dispensando qualquer
esforço na sua assimilação; e

V – legibilidade, a informação que seja visível e indelével.
(...)
Art. 6º – São direitos básicos do consumidor:
(...)
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem”.

Cabe,  ainda,  destacar  o  art.  4º  dessa  lei  federal,  porquanto  estabelece  que  a
política  nacional  das  relações  de  consumo  tem  por  objetivo  o  atendimento  das
necessidades  dos  consumidores,  destacando-se  a  proteção  de  seus  interesses
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econômicos, atendidos, entre outros princípios, o reconhecimento da vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo e a compatibilização da sua proteção com a
necessidade de desenvolvimento econômico, de modo a viabilizar os princípios nos
quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com
base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Confrontando  os  dispositivos  citados  com  as  medidas  propostas  no  projeto  em
análise, verifica-se que esta concilia-se com a competência a que se refere o art. 24,
inciso  V,  da  Lei  Maior,  que  atribui  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal
competência concorrente para legislar sobre produção e consumo, limitando-se, no
âmbito da  legislação concorrente,  a  competência  da  União  a  estabelecer  normas
gerais.

Em nosso entender,  a intervenção do Estado na forma proposta não afronta os
preceitos  constituições  sobre  o  direito  de  propriedade  e  os  princípios  da  livre
iniciativa,  não obstante a exigência da cobrança fracionada.  Vislumbra-se,  a esse
respeito, a intenção de coibir o aumento nos lucros de forma arbitrária, o que vale
dizer  que,  não  havendo  fracionamento  da  hora,  o  usuário  do  serviço  de
estacionamento, por falta  de opção,  fica obrigado a pagar pela hora,  mesmo que
tenha utilizado o serviço em fração de minutos. Assim é que a Constituição Federal,
nos  termos  do  seu  art.  173,  §  4º,  dispõe  que  a  lei  reprimirá  o  abuso  do  poder
econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao
aumento arbitrário do lucro.

A par do exposto cumpre ressaltar que não nos parece plausível o entendimento de
que a matéria  seja,  exclusivamente,  de interesse local  do  município,  haja vista a
dimensão  que  ocupa  tanto  no  âmbito  estatal  quanto  no  nacional,  à  luz  dos
dispositivos constitucionais e legais destacados.

Saliente-se, por ser oportuno, a Lei nº 5.862, de 6/1/2011, do Estado do Rio de
Janeiro, publicada no DO-RJ de 7/1/2011,  que estabeleceu novas regras a serem
observadas na cobrança de vagas em estacionamentos privados no Estado do Rio de
Janeiro.

Finalmente, cumpre observar uma impropriedade na proposição, qual seja a fixação
de prazo para a regulamentação da matéria pelo Poder  Executivo,  demonstrando
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clara afronta ao princípio da independência dos Poderes, razão pela qual se deve
suprimir esse dispositivo, o que propomos na conclusão deste parecer, por meio da
Emenda nº 1.

Outrossim,  apresentamos  a  Emenda  nº  2,  dando  nova  redação  ao  art.  2º  da
proposição,  o  qual  pretendia  isentar  o  consumidor  do  pagamento  pelo  serviço
prestado na hipótese de descompasso entre as horas registradas na entrada e na
saída de veículos.

Com efeito, a prevalecer essa regra fica configurada a intervenção do Estado na
atividade  econômica  dos  particulares,  violando  a  garantia  constitucional  de
propriedade.

Quanto  às  penalidades  previstas,  notadamente  as  de  advertência  e  de  multa,
impõe-se observar que a Comissão de Defesa do Consumidor, na ocasião oportuna,
deverá examiná-las com mais profundidade bem como o mérito da proposição.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 148/2015 com as Emendas nº 1 e nº 2, redigidas a seguir.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 6º.
EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º – Na hipótese de descompasso entre os registros de entrada e saída do

estabelecimento, prevalecerá o intervalo de menor tempo.”.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 154/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Fred Costa, “torna obrigatório o
envio aos consumidores de cópia do contrato de adesão por meio de carta registrada
na modalidade de aviso de recebimento – AR”.
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Publicado no Diário do Legislativo de 5/3/2015, foi o projeto distribuído à Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e a esta comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já tramitou nesta Casa Legislativa. O

Projeto de Lei nº 2.540/2011, de igual conteúdo, não foi analisado por esta comissão,
tendo sido arquivado ao final da legislatura.

A proposta  em  apreço  pretende  compelir  as  concessionárias  dos  serviços  de
telefonia  móvel  ou  fixa,  de  transmissão  de  dados  via  banda  larga  e  de  TV por
assinatura a enviar aos consumidores, no prazo de 15 dias, cópia do contrato de
adesão e de eventuais termos de aditamento, por meio de correspondência registrada
na modalidade de aviso de recebimento – AR.

Segundo o autor do projeto, as concessionárias dos serviços mencionados deixam
de enviar aos consumidores cópia dos contratos de adesão celebrados por eles, o
que causa prejuízo  aos  consumidores,  notadamente  quando há reivindicação dos
seus direitos frente ao Poder Judiciário.

Observa-se que a proposta está em plena consonância com um dos princípios mais
elementares  das  relações  de  consumo,  que  consiste  no  direito  do  consumidor  à
devida  informação,  conforme  previsto  no  art.  6º,  III,  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de
setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Em que pesem às questões anteriormente suscitadas, deve ser ressaltado que os
serviços relativos à telefonia, como também aqueles que dizem respeito à internet e à
televisão por assinatura, são de titularidade da União, conforme previsto pela Carta
da República.

Segundo  vem  decidindo  esta  comissão  em  reiteradas  oportunidades,  em  plena
consonância com o  posicionamento  do  Supremo Tribunal  Federal,  a  competência
para disciplinar a prestação desses serviços é privativa do ente titular do direito de
exploração.

De acordo com o que está evidenciado no voto proferido pelo relator da matéria na
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Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  3.558/RJ,  fazendo  referência  à  ADI  2337-
MC/SC:

“Os Estados-membros – que não podem interferir na esfera das relações jurídico-
contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal
ou  o  Município)  e  as  empresas  concessionárias  –  também  não  dispõem  de
competência  para  modificar  ou  alterar  as  condições,  que,  previstas  na  licitação,
acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União
(energia elétrica – CF, art. 21, XII, 'b') e pelo Município (fornecimento de água – CF,
art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias de outro, notadamente se essa
ingerência  normativa,  ao  determinar  a  suspensão  temporária  do  pagamento  das
tarifas devidas, pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica,
sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob
regime  de  concessão  municipal),  afetar  o  equilíbrio  financeiro  resultante  dessa
relação jurídico-contratual de direito administrativo.”

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos uma perspectiva de normal
tramitação do projeto.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 154/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente e relator  –  Bonifácio  Mourão –  Cristiano Silveira  –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 156/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame determina que os estabelecimentos comerciais de venda

de carnes situados no Estado ficarão obrigados a manter relação atualizada dos seus
fornecedores  de  carne  comercializada  a  granel  ou  embalagem  do  próprio
estabelecimento.

O autor justifica que a proposição tem por finalidade conferir mecanismo eficaz de
controle pelos consumidores da qualidade dos produtos vendidos no varejo.

Inicialmente,  ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria
quando da análise de proposição semelhante na legislatura anterior. Tendo em vista
que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova
interpretação  do  projeto,  passamos  a  reproduzir  os  argumentos  utilizados
anteriormente no parecer referente ao projeto de Lei nº 4.922/2014:

“No que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há óbice à tramitação da
proposição. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu
competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao
presidente do Tribunal  de Contas ou à Mesa da Assembleia para,  privativamente,
iniciar o processo legislativo.

O projeto em questão disciplina tema afeto à proteção e defesa do consumidor,
matéria de competência concorrente entre os estados, o Distrito Federal e a União,
nos termos do art. 24, inciso VIII, da Constituição da República.

É  importante  registrar  que,  neste  caso,  a  atuação  legislativa  do  estado  está
condicionada aos limites estabelecidos pelos §§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da
República, cabendo à União instituir  normas gerais e aos demais entes federados
exercer a competência complementar.

Nesse contexto, aos estados é facultado pormenorizar as normas gerais da União,
estabelecendo condições para a sua aplicação, editando normas que não ampliem
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direitos  e  obrigações  fixados  pelo  Poder  central  ou  contenham  especificidades
incompatíveis  com a norma geral.  Corrobora tal  entendimento  a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.035, relator ministro Gilmar Mendes, e ADI nº
3.645, relatora ministra Ellen Gracie).

A União, no uso de sua competência constitucional, editou o Código de Defesa do
Consumidor – Lei nº 8.078, de 1990 –, que contém as normas gerais sobre a matéria.
O código, ao dispor sobre a oferta dos produtos, estabelece, em seu art. 31, que 'a
oferta  e  a  apresentação  de  produtos  ou  serviços  devem  assegurar  informações
corretas,  claras,  precisas,  ostensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  suas
características,  qualidades,  quantidade,  composição,  preço,  garantia,  prazos  de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à
saúde e segurança dos consumidores'.

Como  se  vê,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  regulamenta  o  direito  de
informação,  notadamente  sob  o  aspecto  daquelas  que  devam  constar  das
embalagens  dos  produtos.  Todavia,  não  há  regras  que  determinem  essa
obrigatoriedade quanto aos produtos que são vendidos a granel, como as carnes em
frigoríficos, cuja origem é desconhecida pelo consumidor, o que ofende seu direito de
livre escolha no mercado de consumo, bem como pode violar o seu direito à saúde.
Vislumbra-se, assim, uma importante lacuna na legislação vigente.

Dessa forma, cabe ao estado, no uso de sua competência legiferante suplementar,
a instituição de obrigação nesse sentido para os estabelecimentos nele situados. A
proposta em análise busca garantir ampla informação ao consumidor, o que, aliás, é
um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre  destacar  que  o  estabelecimento  registrado  ou  relacionado  no  Instituto
Mineiro de Agropecuária – IMA –, nos termos do Decreto Estadual nº 38.691, de 10
de  março  de  1997,  é  obrigado  a  apresentar  ao  instituto  a  relação  de  seus
fornecedores  de  matéria-prima  de  origem  animal,  acompanhada  dos  respectivos
atestados sanitários dos rebanhos.

Entretanto, conquanto o órgão fiscalizatório detenha informação acerca da origem
do produto, o consumidor também tem o direito de ser informado acerca dos dados
do  fornecedor  da  carne,  visto  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  impõe



1100
____________________________________________________________________________

responsabilidade ao fabricante, ao distribuidor e ao comerciante quanto à qualidade e
segurança dos alimentos produzidos".

Diante das razões aduzidas, ratificamos o posicionamento expresso anteriormente
por esta comissão.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 156/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente e relator  –  Bonifácio  Mourão –  Cristiano Silveira  –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 158/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei  em tela,  de iniciativa do deputado Fred Costa,  “dispõe sobre a
proibição  da  cobrança  de  taxa  de  conveniência  pelas  empresas  prestadoras  de
serviço no Estado de Minas Gerais”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em 5/3/2015,  foi  a  proposição distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para receber parecer.

Vem o projeto, agora, a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe,  inicialmente,  ressaltar  que  a  matéria  sob  análise  tramitou  na  legislatura

passada (Projeto de Lei nº 1.119/2011), ocasião em que esta comissão emitiu parecer
por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1,
que  apresentou.  Por  concordarmos  com  os  argumentos  expendidos  naquela
oportunidade, passamos a reproduzi-los a seguir:

”A proposição em análise visa a proibir  a cobrança de taxa de conveniência de
forma variável, em razão do preço do ingresso para eventos culturais e de lazer.

Com efeito, percebe-se, por vezes, que as empresas que organizam a realização
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de algum evento cultural,  tais  como  shows e  peças teatrais,  cobram um valor  do
consumidor referente à comodidade de ter o bilhete de ingresso ou entrada entregue
em local de sua preferência.

Trata-se, em realidade, de benefício concedido aos cidadãos, o qual, por óbvio, é
passível de cobrança. Ocorre, porém, que se tem tornado prática recorrente cobrar
taxa calculada percentualmente sobre o valor total do ingresso ou da entrada. Assim,
em um evento em que o valor do ingresso varie entre R$100,00 e R$300,00, a taxa
de conveniência também se alteraria proporcionalmente.

Conforme se depreende da exposição de motivos do projeto em análise, não há
que se falar em cobrança de quantias variáveis para a entrega de ingressos, entradas
ou similares. O serviço prestado é o mesmo, preservando as mesmas características
e, principalmente, os mesmos custos.

Impõe-se,  portanto,  que  a  taxa  de  conveniência  seja  calculada  de  forma  fixa,
permitindo-se, unicamente, a variação dos valores tendo como referência o local de
entrega determinado pelo consumidor.

Torna-se claro que o projeto de lei em análise cuida de matéria referente à proteção
do consumidor, sendo, portanto, de competência estadual, nos termos do art. 24, VIII,
da Constituição Federal.

Percebe-se a ausência, também, de qualquer vício de iniciativa, por não se tratar de
matéria de propositura exclusiva do Poder Executivo.

Visando,  porém,  a  adequação  do  projeto  à  técnica  legislativa,  propomos  o
Substitutivo nº 1”.

Por fim, cabe-nos dizer que a matéria foi também analisada, na pretérita legislatura,
pelas  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A primeira, ao analisar a proposição no que refere aos
seus aspectos de conveniência e oportunidade, defendeu que o valor do ingresso em
nada deve alterar o custo do serviço, o que faz concluir pelo valor fixo e inalterado
para a taxa de conveniência, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa para
as empresas que promovem espetáculos, além de representar clara violação ao art.
39, X, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC –, segundo o qual é
defeso aos fornecedores a elevação, sem justa causa, do preço de seus produtos e
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serviços. Por fim, a Comissão de Fiscalização Financeira, ao proceder à sua análise,
opinou  pela  rejeição  da  matéria,  por  entender  que  a  medida  não  inova  no
ordenamento jurídico em razão do disposto no antedito dispositivo do CDC.

Não concordamos com o argumento da ausência de característica inovadora, na
medida  em  que  o  projeto  pretende  justamente  conferir  maior  concretude  às
disposições  protetivas  do  consumidor  já  previstas  na  legislação  federal,  com
fundamento na competência supletiva que lhe foi outorgada pela Carta da República
em matéria de legislação concorrente.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 158/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a cobrança de valores referentes à entrega de ingresso para eventos
culturais e esportivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Nas compras realizadas a distância, por telefone, internet ou outros meios

similares, os valores cobrados para a entrega, em local estipulado pelo consumidor,
de ingresso para eventos culturais e esportivos realizados no Estado, não poderão
variar de acordo com o preço do ingresso, para um mesmo espetáculo.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas no art. 56 e seguintes 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 Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Bonifácio  Mourão  –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 483/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  fruto  do
desarquivamento do 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
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flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado de Minas
Gerais.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 483/2015 visa alterar o disposto no 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 matéria de que trata a proposta em apreço já foi apreciada por esta comissão em
seu  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  3.922/2013,  de  conteúdo  idêntico  ao  da
proposição em exame. Acolhemos, na íntegra, os argumentos então expendidos, a
saber:

“O deputado proponente justifica a apresentação da proposição afirmando que 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  do  peixe  do  local,  permitindo-se  apenas  o
consumo  no  próprio  local.'  Ainda,  segundo  o  deputado,  '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'.

A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de
iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual
a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do
art. 65 do referido diploma.
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Além disso, depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da
República e na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a
matéria  em  questão  encontra-se  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer
respeito à conservação da natureza, à defesa dos recursos naturais, à proteção do
meio ambiente e ao controle da poluição.

Nesse  diapasão,  considerando-se  que  no  âmbito  da  legislação  concorrente
compete à União estabelecer normas gerais, cabe aos estados a suplementação das
diretrizes e parâmetros fixados em lei federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da
República).

Sobre o assunto, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 11.959, de 29 de junho de
2009,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  da
Aquicultura e da Pesca, e regula as atividades pesqueiras, além de revogar a Lei nº
7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-lei nº 221, de 28 de
fevereiro de 1967. Nesta Casa, a matéria é tratada na 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.

Com efeito, o objeto da proposição em análise consiste na alteração do disposto no
inciso I do art. 5º da Lei nº 14.181, de 2002, cuja redação atual assim dispõe: 'Art. 5º
–  Para  os  efeitos  desta  Lei,  a  pesca  se  classifica  como:  I  –  amadora,  quando
praticada com a finalidade de lazer ou recreação, autorizada pelo órgão competente;
(...)'.  O projeto em exame objetiva acrescentar,  ao final  da redação do dispositivo
anteriormente transcrito, a seguinte frase: ficando estabelecida cota zero para efeito
de transporte capturado, permitindo-se, apenas, o consumo pelos participantes, no
local da realização da pesca.'. Verificamos, pois, que a alteração objetiva proibir a
realização de pesca amadora  com a  retirada de peixes  do  local,  permitindo-se  o
consumo apenas no próprio local onde foi realizada a pesca.

Nesse contexto, analisando a legislação federal que trata do assunto, verificamos
que a Lei nº 11.959, de 2011, define a pesca amadora como aquela que é praticada
por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação
específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto (alínea “b” do inciso II do art.
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8º). Inexiste, na legislação em referência, qualquer impedimento quanto à retirada de
peixes para consumo fora do local onde foi realizada a pesca.

Contudo, considerando que a matéria tratada no projeto em exame insere-se no
âmbito da legislação concorrente, não vislumbramos óbice à inserção, na legislação
estadual, de regra proibitiva que tenha por objetivo promover medidas protetivas ao
meio ambiente. Com efeito, a  contrario sensu, impedimento existiria se a legislação
estadual ou municipal pretendesse restringir ou ampliar condições ou determinações
contidas  na  legislação federal  (normas gerais).  Nesse sentido  já  se manifestou  o
Supremo Tribunal Federal:

'A Lei municipal 8.640/2000, ao proibir a circulação de água mineral com teor de
flúor acima de 0,9 mg/l, pretendeu disciplinar sobre a proteção e defesa da saúde
pública, competência legislativa concorrente, nos termos do disposto no art. 24, XII,
da CB. É inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente,
utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações
contidas em texto normativo de âmbito nacional.'  (RE 596.489-AgR, Rel. Min. Eros
Grau, julgamento em 27-10-2009, Segunda Turma, DJE de 20-11-2009).

Na  esteira  desse  entendimento,  sem  prejuízo  da  análise  de  mérito  que  será
realizada  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a
proposição em exame compatibiliza-se com o princípio da proibição de retrocesso, o
qual,  no campo ambiental,  adquire maior relevância,  em virtude principalmente de
tratar-se  de direito  difuso,  bem como com o  princípio  da  proteção e preservação
ambientais,  de tal  modo que,  segundo o  disposto  no  art.  225 da Constituição da
República, todos tenham direito ao 'meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações'. Sobre esse ponto, Paulo Affonso Leme Machado, referindo-se ao
princípio  do  acesso  equitativo  aos  recursos  naturais,  levando-se  em  conta  as
necessidades das futuras gerações, ensina que 'a reserva dos bens ambientais, com
a sua não utilização atual, passaria a ser equitativa se fosse demonstrado que ela
estaria sendo feita para evitar o esgotamento dos recursos, com a guarda desse bens
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para as gerações futuras'  (Direito  ambiental  brasileiro.  9ª ed. revista,  atualizada e
ampliada. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 45)”.

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

do Projeto de Lei nº 483/2015.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Cristiano  Silveira  –

Isauro Calais.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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
(Requerimento nº 197/2015, do deputado Roberto Andrade);

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 (Requerimento nº
206/2015, 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
Uberaba, que resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de três pessoas
(Requerimento nº 207/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. Bernardo Santana, secretário de Defesa Social, por
sua eleição para a presidência do Colégio Nacional  de Secretários de Segurança
Pública para o biênio 2015-2016 (Requerimento nº  231/2015,  do deputado Thiago
Cota);

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
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contabilidade  do  tráfico,  quantia  em  dinheiro  e  na  detenção  de  um  homem
(Requerimento nº 232/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/3/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo e na prisão de um homem (Requerimento nº
233/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/3/2015, em Ipatinga, que resultou
na  apreensão  de  cerca  de  43kg  de  maconha  (Requerimento  nº  234/2015,  do
deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  235/2015,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

de congratulações com a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, situada em
Maria da Fé, por ocasião de seus 50 anos de existência (Requerimento nº 236/2015,
do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº  237/2015,  do deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
238/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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  (Requerimento  nº
239/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de 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
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resultou na prisão de um homem (Requerimento nº  240/2015,  do deputado Cabo
Júlio);

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 (Requerimento nº 244/2015, do
deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento
nº 245/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 61º Batalhão
de 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
(Requerimento nº 246/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 263/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9/3/2015,  em  Contagem,  que
resultou na apreensão de um menor  e de duas  armas de fogo (Requerimento nº
264/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/3/2015, em Muriaé, que resultou
na apreensão de um menor, drogas e quantia em dinheiro e na prisão de um homem
(Requerimento nº 265/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/3/2015, em Martinho Campos,
que resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e celulares e na prisão de
dois homens (Requerimento nº 266/2015, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento
nº 267/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/3/2015, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  30kg  de  maconha  e  na  detenção  de  um  homem
(Requerimento nº 268/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 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 (Requerimento nº
269/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 270/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 273/2015, do deputado Braulio Braz);

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  dessa  entidade,  pela  realização  da  15ª  Feira  de  Calçados  de  Nova
Serrana – Fenova (Requerimento nº 274/2015, do deputado Fábio de Avelar);

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 (Requerimento
nº 275/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com os Srs. Vitor Sion por seus 30 meses de dedicação ao site
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Opera  Mundi  e  Felipe  Amorim  por  assumir  a  editoria  da  redação desse meio de
comunicação (Requerimento nº 276/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Eduardo Gomes de Souza, presidente do Cariru Tênis
Clube, de Ipatinga, pelos 50 anos de existência dessa agremiação (Requerimento nº
277/2015, da deputada Rosângela Reis);

de apoio à campanha "Justiça pela paz em casa", do Supremo Tribunal Federal,
idealizada  pela  ministra  Cármen  Lúcia  Rocha  (Requerimento  nº  280/2015,  da
deputada Celise Laviola e outras);

de  apoio  à  Lei  nº  13.104,  que  tipifica  o  feminicídio  e  o  torna  crime  hediondo
(Requerimento nº 281/2015, da deputada Celise Laviola e outras);

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  (Requerimento  nº
283/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
291/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 292/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12/3/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas e de um menor (Requerimento nº  293/2015,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  11/3/2015,  em  Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  armas  de  fogo,  munição,  um
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radiocomunicador  e  na  prisão  de  duas  pessoas  (Requerimento  nº  294/2015,  do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 296/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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
(Requerimento nº 298/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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) (Requerimento nº 299/2015,
do deputado Braulio Braz).



1112
____________________________________________________________________________



1113
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/2015, EM
11/3/2015

Às 10h1min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,
Dilzon Melo e Inácio Franco (substituindo o deputado Cássio Soares, por indicação
da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente  ad hoc,  deputado Dilzon Melo, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão, que
se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registra-se a candidatura dos
deputados Tiago Ulisses para presidente e Dilzon Melo para vice-presidente. Após
votação  nominal,  cada  uma  por  sua  vez,  são  eleitos  para  presidente  e  vice-
presidente,  respectivamente,  os  deputados  Tiago  Ulisses  e  Dilzon  Melo,  por
unanimidade.  O  presidente  ad hoc proclama  o  resultado  da  eleição  e  declara
empossado como presidente o deputado Tiago Ulisses, a quem passa a direção dos
trabalhos. O presidente agradece os votos e a confiança nele depositada e declara
empossado como vice-presidente o deputado Dilzon Melo. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Cássio Soares – Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2015, EM

11/3/2015
Às  14h35min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os  deputados  Doutor  Jean

Freire, Arlen Santiago e Durval Ângelo (substituindo o deputado Ricardo Faria, por
indicação  da  liderança  das  bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  das  representações
partidárias  do  PCdoB,  do  PRB,  do  PTdoB,  do  PR  e  do  Pros),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado



1114
____________________________________________________________________________

Arlen Santiago, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se
tratar  da  primeira  reunião  da  comissão.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas do
deputado Doutor Jean Freire para presidente e do deputado Glaycon Franco para
vice-presidente. Submetidas as candidaturas a votação pelo processo nominal, cada
uma por sua vez, ambos os deputados são eleitos por unanimidade. O presidente ad
hoc, deputado Arlen Santiago, proclama o resultado da eleição e declara empossado
como  presidente  o  deputado  Doutor  Jean  Freire,  a  quem  passa  a  direção  dos
trabalhos. O presidente agradece a confiança nele depositada e designa como relator
da matéria, em 1º turno, o deputado Ricardo Faria. Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Glaycon Franco, presidente – Emidinho Madeira – Léo Portela.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Léo Portela, Dilzon Melo e Tiago Ulisses, membros da supracitada comissão. Estão
presentes, também, os deputados Gustavo Valadares e Gustavo Corrêa. 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  e  suspende os  trabalhos.  Reaberta  a
reunião, registra-se a presença dos deputados Inácio Franco (substituindo o deputado
Tiago Ulisses, por indicação da liderança do Bloco Compromisso com Minas Gerais)
e Durval Ângelo. 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  Lei  nº  5.706/2015  (relator:  deputado  Gilberto  Abramo).  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
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membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Durval Ângelo – Tiago Ulisses.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/3/2015
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados  Doutor  Jean  Freire  e  Emidinho  Madeira,  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
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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Hércules  Macedo  (2),  chefe  de  gabinete  da
Secretaria de Estado de Educação (27/2/2015 e 7/3/2015); Marcos Antônio Borges,
da empresa Oi (26/2/2015); Helvécio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado
de Planejamento e Gestão (26/2/2015); Angelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário
de Estado de Cultura (7/3/2015); e ofícios da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (26/2/2015). 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 560/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater, em audiência pública, o
conceito contemporâneo de família, por solicitação do Cellos-MG;

nº 561/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater, em
audiência pública, o sistema BRT-MOVE da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
por solicitação do Observatório de Políticas Públicas de Santa Luzia – Osluz;

nº 562/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
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conjunta com a 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, por solicitação do Sindicato dos Arquitetos no Estado de Minas Gerais
e do Instituto de Arquitetos do Brasil;

nº 563/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, Proposta de Emenda à Constituição nº 4/2015,
que altera os arts. 64 e 67 da Constituição 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, 26 de março de 2015.
Marília Campos, presidenta – Fábio Cherem – Doutor Jean Freire.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 9/2015, EM

17/3/2015
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  Ivair  Nogueira,  Bonifácio  Mourão,  Fábio  Cherem  e  Inácio  Franco,
membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Cássio
Soares.  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, anuncia o registro da candidatura do
deputado Ivair Nogueira para o cargo de presidente e da deputada Cristina Corrêa
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.
Em seguida, o presidente ad hoc faz a proclamação dos eleitos e declara empossado
como presidente o deputado Ivair Nogueira, a quem passa a direção dos trabalhos. O
presidente  agradece a  confiança nele depositada,  declara  empossada como vice-
presidente a deputada Cristina Corrêa e designa como relator da matéria o deputado
Tiago Ulisses. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
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de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31de março de 2015.
Ivair Nogueira, presidente – Glaycon Franco – Tiago Ulisses.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
deputados  Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  João  Magalhães,  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 apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna
da  Presidência  da  República,  acusando  o  recebimento  de  requerimento  desta
comissão versando sobre a adoção de medidas de enfrentamento da violência; dos
Srs. Paulo Antônio Barroso, presidente da Secretaria Estadual do Movimento Negro
do  PDT  de  Minas  Gerais,  e  Juvenal  Araújo  Júnior,  presidente  nacional  do
Secretariado  da  Militância  Negra  do  PSDB,  solicitando  audiência  pública  desta
comissão para discutir a criação da delegacia de crimes raciais e de intolerância no
Estado;  Carlos  Henrique  Perpétuo  Braga,  juiz-presidente  do  1º  Tribunal  do  Júri,
encaminhando cópia da manifestação apresentada pelo jurado Valdir Nobre, o qual
fez parte do Conselho de Sentença da sessão realizada no dia 27/2/2015, alegando
deficiência  dos  órgãos  do  Sistema  de  Defesa  Social;  e  do  Sindicato  dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais,  representante legal
dos servidores das carreiras técnico-administrativas lotadas na Secretaria de Defesa
Social, encaminhando projeto de reestruturação da política remuneratória das citadas
carreiras.  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
244 a 247, 252, 262 a 271, 283, 291 a 294, 296, 298 e 305/2015. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
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da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
seguintes requerimentos:

nº 681/2015, do deputado Paulo Lamac e do deputado Roberto Andrade, em que
solicitam  seja  realizada audiência  pública  no  Município  de  Viçosa para  debater  a
situação de violência na região;

nº  682/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  no  Município  de  Bom  Despacho,  em  caráter  de  urgência,  para
debater a busca de soluções para a promoção da segurança pública local, tendo em
vista  o  aumento  da  criminalidade  informada  pelo  vereador  Doutor  Fernando,
presidente da Câmara Municipal;

nº 683/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  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  684/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação de completa interdição da Rodovia Fernão
Dias – BR 381 – no dia 21 de março de 2015, no trecho próximo a Brumadinho,
devido ao incêndio de uma carreta, resultando em total insegurança e exposição a
riscos de todos os pedestres, transeuntes, motoristas e passageiros por muitas 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, 31 de março de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio – Celise Laviola.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015
Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano Silveira,  Isauro  Calais  e
Sargento Rodrigues (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação
da liderança do Bloco Verdade e Coerência), membros da supracitada comissão. Está
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presente, também, o deputado Cabo Júlio. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Leonídio Bouças, 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 a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de e-
mail da Sra. Simone Souza Lopes, em que solicita a célere tramitação do Projeto de
Lei  nº  8/2015. O presidente acusa o recebimento das seguintes  proposições, das
quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos
de Lei nºs 235, 285, 340, 436, 445, 451, 412, 415, 428, 432, 459, 464, e 466/2015
(Antônio  Jorge);  286,  342,  420,  438,  458,  477,  410,  418,  e  429/2015  (Bonifácio
Mourão); 328, 336, 339, 443, 444, 449, 455, 478, 287, 413, 426, 430, 440, 462, 470, e
475/2015 (Cristiano Silveira); 222, 288, 335, 341, 435, 447, 456, 468, 469, 480, 409,
416, 427, 452, 463, e 471/2015 (Isauro Calais); 284, 333, 338, 425, 448, 461, e 479,
414,  419,  421,  434,  472  e  474/2015;  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  3/2015  e
Projetos de Resolução nºs 2 e 3/2015 (João Alberto); 291, 334, 337, 344, 424, 422,
431, 433, 439, 441, 442, 446, 450, 453 e 457/2015; Projeto de Lei Complementar nº
2/2015 e Projeto de Resolução nº 4/2015, (Leonídio Bouças); e 239, 343, 423, 437,
454, 460, 465, 481, 411, 417, 467, 473 e 476/2015 (Luiz Humberto Carneiro). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É  aprovado
requerimento do deputado João Alberto em que solicita que o Projeto de Lei nº 8/2015
seja apreciado em primeiro lugar desta fase. Após discussão e votação é aprovado o
parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 8/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). Após discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
9 com a Emenda nº1 e 29/2015, (relator: deputado João Alberto, sendo o primeiro em
virtude de redistribuição); e 132/2015 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Leonídio
Bouças). Registra-se a saída do deputado Bonifácio Mourão. Na fase de discussão
do  parecer  do  relator,  deputado  Isauro  Calais,  que  conclui  pela  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 160/2015, em turno único, o
presidente defere o pedido de vista do deputado Antônio Jorge. Registra-se a saída
do deputado Cristiano Silveira. Após discussão e votação é aprovado o parecer que
conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto
de Lei nº 220/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Leonídio Bouças).
Após discussão e votação é aprovado o parecer que conclui  pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 7/2015 (relator:
deputado João Alberto). Durante a discussão do parecer do deputado Antônio Jorge
que conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  em turno único,  do
Projeto  de  Lei  nº  28/2015,  é  apresentado  requerimento  do  deputado  Sargento
Rodrigues em que solicita seja adiada a discussão da referida matéria. O Projeto de
Lei nº 6/2015 é retirado da pauta por deliberação da comissão a requerimento do
deputado  João  Alberto.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº
12/2015 (relator: deputado Isauro Calais). O Projeto de Lei nº 275/2015 é retirado da
pauta por deliberação da comissão a requerimento do deputado João Alberto. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados requerimentos dos deputados que solicitam pedido de informações, nos
termos do art. 301, parágrafo único do Regimento Interno, aos autores dos Projetos
de  Lei  nºs  10,  14,  16,  26,  161,  178  e  179/2015,  para  que  os  processos  sejam
instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Submetido a votação, é
aprovado  o  Requerimento  nº  279/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  com
emenda do deputado João Alberto, 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
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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, bem como sejam estendidas
as informações requeridas nesse requerimento a todas as viagens oficiais suportadas
financeiramente  pelo  erário  realizadas  pelos  governadores  do  Estado  de  Minas
Gerais ao Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2003 até a presente data.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  687/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  da
comissão, com convidados, para ouvir o presidente e o relator da Comissão Especial
de Reforma Política da Câmara dos Deputados (Proposta de Emenda à Constituição
nº  182/2007),  respectivamente,  os  deputados  federais  Rodrigo  Maia  e  Marcelo
Castro,  considerando  a  importância  do  tema  para  a  sociedade  brasileira  e
considerando  que  o  Parlamento  Mineiro  precisa  participar  desse  processo,
conhecendo os pontos em análise da reforma e contribuindo com as discussões; e

nº 688/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ofício  ao  presidente  desta  Casa  solicitando  informações  quanto  a  ocorrência  de
pagamento da gratificação "jeton" aos diretores da Casa, por reuniões. Requer, ainda,
sejam informados valor do pagamento, nome, cargo e período em que o pagamento
vem sendo realizado, com fulcro no art.  73, §2º, da Constituição do Estado e em
consonância com a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal;  altera a Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da
Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

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

Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais  –  Antônio  Jorge  –  Luiz  Humberto

Carneiro – Cristiano Silveira – Cabo Júlio.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

24/3/2015
Às 11h7min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Anselmo José

Domingos,  Mário  Henrique  Caixa  e  Fábio  de  Avelar,  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 Fábio de Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 197 e 277/2015.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  685/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio Mourão e Elismar Prado, em que solicitam seja realizada reunião conjunta
das  Comissões  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  de  Defesa  da  Pessoa  com
Deficiência para debater, em audiência pública, a criação e o fomento, no Estado, de
núcleos de paradesporto e centros de referência paralímpica, com a contratação e
formação  continuada  de  profissionais  especializados  no  treinamento  das  práticas
paradesportivas,  bem  como  apoio  técnico  e  financeiro  aos  paratletas,  e  debater,
ainda, as ações de estímulo ao lazer das pessoas com deficiência.

nº 686/2015, do deputado Iran Barbosa, com emenda do deputado Anselmo José
Domingos, em que solicita seja realizada reunião da Comissão de Esporte, Lazer e
Juventude para discutir, em audiência pública, acerca do incentivo à valorização e à
difusão da prática esportiva e do lazer, bem como a inclusão social de crianças e
jovens  por  meio  do  esporte  em  nosso  estado;  requer  ainda  seja  convidado  o
secretário de Estado de Planejamento e Gestão.
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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, 31 de março de 2015.
Anselmo José Domingos, presidente – Fábio de Avelar – Mário Henrique Caixa.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado  Fred  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Fred Costa, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, solicita ao membro da comissão presente que a
subscreva e também a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a
debater a interrupção do repasse de recursos por parte do Estado em benefício de
alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  no  Estado  e  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir as Sras. Maria Aparecida de Oliveira, presidenta da Associação de Pais e
Amigos de Pessoas Especiais – Apape – ; e Julimar Barbosa dos Santos, comerciária
e  representante  das  mães  presentes  na  audiência;  e  os  Srs.  Gabriel  Rocha,
subsecretário de Estado de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento  Social,  representando  o  secretário;  e  Matheus  Marques  Dutra,
membro  da  Comissão  de  Defesa  das  Pessoas  com  Deficiência  da  OAB-MG,
representando a  presidente  dessa comissão;  e  Rogério  de  Araújo  Souza,  pai  de
autista, que são convidados a tomar assento à mesa. A seguir, 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, 27 de março de 2015.
Fred Costa, presidente – Paulo Lamac – Anselmo José Domingos.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015
Às  15h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Deiró  Marra,

Anselmo José Domingos,  Celinho do Sinttrocel  e  Neilando Pimenta,  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 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, são aprovados os Requerimentos nºs
164,  254  e  276/2015.  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  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
pedestres  sobre  a  BR-251,  nas  proximidades  do  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, Câmpus Salinas;

nº  409/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –
pedido  de  providências  para  que  seja  dada  celeridade  à  liberação  da  ordem  de
serviço para execução dos trabalhos de melhoramento e pavimentação no trecho da
Rodovia MG-129, no entroncamento da BR-381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo e
Santa Bárbara, com 20,84Km de extensão, já adjudicado à Construtora Vale Verde
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Ltda., com preço global de R$ 18.715.639,79 (dezoito milhões, setecentos e quinze
mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos);

nº 411/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao diretor-
geral do DER-MG pedido de informações acerca do cronograma previsto para o início
da execução das obras de melhoramento e pavimentação no trecho da Rodovia MG-
129, no entroncamento da BR-381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara,
com 20,84Km de extensão, já adjudicado à Construtora Vale Verde Ltda., com preço
global de R$ 18.715.639,79 (dezoito milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e
trinta e nove reais e setenta e nove centavos) ou sobre o 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 da Concessionária 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, falta de acessibilidade e de
segurança do transporte para os usuários; e

nº 711/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja realizada em
audiência pública em Coronel Murta para debater os impactos causados na ponte
sobre o Rio Jequitinhonha localizada na entrada do referido município, em razão do
transporte de granito proveniente de empresas extrativistas localizadas na região.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  715/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  a  duplicação  da  Rodovia  BR-381  no  trecho  Governador
Valadares-Belo Horizonte, incluindo a abordagem a respeito dos estudos contratados
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e aprovados  pelo  Dnit  para  melhoramentos e duplicação do referido trecho,  e  as
soluções que serão adotadas para finalizar a obra;

nº  717/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater  a aplicação da Lei nº  21.121,  de 3 de janeiro de 2014,  que
dispõe  sobre  a  gratuidade  do  serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de
passageiros ao idoso e à pessoa com deficiência;

nº 719/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para a inclusão do
Distrito de Aimorezinho, situado no Município de Serra dos Aimorés,  no programa
Minas Comunica II;

nº 720/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Cemig pedido de providências para a extensão da rede elétrica no Distrito de São
João da Vacaria, no Município de Virgem da Lapa, possibilitando a instalação do sinal
de telefonia móvel previsto pelo programa Minas Comunica II;

nº 722/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para o fornecimento
de telefonia móvel no Distrito de São João da Vacaria, no Município de Virgem da
Lapa, previsto pelo programa Minas Comunica II;

nº 724/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para fornecimento de
telefonia móvel no Distrito de Catuni, no Município de Francisco Sá, pelo programa
Minas Comunica II;

nº 725/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para fornecimento de
telefonia móvel no Distrito de Vila Pereira, no Município de Nanuque, pelo programa
Minas Comunica II;

nº  726/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as ações do Estado referentes a política habitacional;

nº 727/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
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publicação de edital de concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica da
Rodovia MG-320, entre os Municípios de Jaguaraçu e Marliéria;

nº 728/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da Rodovia BR-381, nos lotes 1 e 2, no trecho compreendido entre
Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, para que sejam averiguadas as condições de
segurança de tráfego local;

nº 729/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica  às  obras  da  Rodovia  BR-381,  nos  lotes  4  e  5,  nos  subtrechos  Ribeirão
Prainha e Acesso Sul de Nova Era e Acesso Sul de Nova Era e João Monlevade, para
que  sejam  averiguados  o  andamento  das  obras,  as  condições  de  segurança  de
tráfego local e a qualidade do trabalho desenvolvido;

nº 730/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da Rodovia BR-381, no lote 6, no subtrecho entre João Monlevade e
Rio  Una,  para  que  sejam  averiguados  o  andamento  das  obras,  as  condições  de
segurança de tráfego do local e a qualidade do trabalho desenvolvido;

nº 731/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas às obras da BR-
381, no lote 7, no subtrecho Rio Una MG-435, em Caeté, para que sejam averiguados
o andamento das obras, as condições de segurança do tráfego local e a qualidade do
trabalho desenvolvido;

nº 732/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da BR-381, nos lotes 8-A e 8-B, nos subtrechos entre a MG-435, em
Caeté, e a entrada da MG-020, para que sejam averiguados o andamento das obras,
as condições de segurança de tráfego local e a qualidade do trabalho desenvolvido;

nº 733/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
publicação de edital de concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica da
Rodovia MG-820, entre os Municípios de São Domingos do Prata e Dionísio;

nº 734/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
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publicação de edital de concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica da
Rodovia MG-474, trecho entre a entrada da BR-116 até Piedade de Caratinga;

nº  735/2015,  do  deputado  Neilando  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  em  Almenara  para  debater  a  necessidade  de  asfaltamento  do
trecho da Rodovia BR-367 entre os Municípios de Almenara e Salto da Divisa;

nº 736/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
publicação de edital de concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica da
Rodovia MG-329, no trecho entre a entrada da BR-116 até Bom Jesus do Galho;

nº 737/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
publicação de edital de concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica da
Rodovia MG-120, entre os Municípios de Nova Era e São Domingos do Prata;

nº 738/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
publicação de edital de concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica do
acesso da Rodovia BR-458 até Bugre;

nº 739/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
publicação de edital de concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica do
acesso da Rodovia BR-458 até Ipaba;

nº 740/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à diretoria-geral do DER-MG pedido de providências para promover concurso público
para suprir as necessidades da autarquia, dando condições à instituição de realizar,
de forma direta, as atividades-fins hoje realizadas por terceiros;

nº  741/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  um  plano  de  ação  para  o  transporte  de  cargas
especiais ou excedentes e um plano emergencial para o enfrentamento e o combate
de congestionamentos nas estradas do Estado;

nº 742/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o plano de desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha, bem
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como os novos voos regionais e nacionais que passam a operar no referido terminal a
partir de março de 2015;

nº 743/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a duplicação da Rodovia MG 424, que interliga os Municípios de
Sete Lagoas e Pedro Leopoldo;

nº 744/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado pedido de providências para reativação do Aeroporto Regional
do Circuito das Águas, devido à importância para o fortalecimento do setor de turismo
dos municípios que compõem o referido circuito;

nº 745/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao diretor-
geral do DER-MG pedido de informações acerca do cronograma previsto para o início
da execução das obras de melhoramento e pavimentação no trecho da Rodovia MG-
129, no entroncamento da BR 381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara,
com 20,84Km de extensão, já adjudicado à Construtora Vale Verde Ltda., com preço
global de R$ 18.715.639,79 (dezoito milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e
trinta e nove reais e setenta e nove centavos) ou sobre o andamento das obras, caso
já iniciadas;

nº  746/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de providências
para que seja exigido da Autopista Fernão Dias, concessionária da Rodovia Fernão
Dias  –  BR-381  –,  um  plano  para  situações  de  emergência,  como a  ocorrida  no
período de 21 a  23  de  março de 2015 na qual  um grave acidente inviabilizou  o
trânsito na rodovia por aproximadamente trinta horas;

nº 747/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao DER-MG
pedido  de  providências  para  que  seja  dada  celeridade  à  liberação  da  ordem  de
serviço para a execução dos trabalhos de melhoramento e pavimentação no trecho
da Rodovia MG-129, no entroncamento da BR 381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo
e Santa Bárbara, com 20,84Km de extensão, já adjudicado à Construtora Vale Verde
Ltda., com preço global de R$ 18.715.639,79 (dezoito milhões, setecentos e quinze
mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos);

nº  748/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Autopista Fernão Dias, concessionária da Rodovia Fernão Dias – BR-
381 –, manifestação de repúdio devido ao despreparo no atendimento e na solução
rápida de casos de acidentes e panes, como a ocorrida no período de 21 a 23 de
março de 2015,  no  qual  um grave acidente inviabilizou  o  trânsito  na  rodovia  por
aproximadamente trinta horas;

nº 749/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao diretor-
geral do DER-MG e ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
pedido de informações sobre a situação das obras de pavimentação da MG-760, no
entroncamento da BR-262 em Cava Grande, no contorno de Timóteo; a possibilidade
de  retomada  das  obras  pela  empresa  contratada,  considerando  que  a  obra  está
paralisada desde o final de 2013 em razão de ação ajuizada pelo Ministério Público
do Estado; e se foram sanadas as exigências feitas pelo Ministério Público ou se há
cronograma para cumprimento das referidas exigências.

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

Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Anselmo José Domingos, presidente – Cristiano Silveira – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 24/3/2015
Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio  Mourão  e  Tito  Torres  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por
indicação  da  liderança  do  BVC),  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 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
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votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  721/2015,  do  deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Saúde  para  debater,  em  audiência  pública,  os
problemas relacionados à suspensão do pagamento da rede credenciada ao Ipsemg,
para atendimento à saúde dos servidores públicos na região do Triângulo Mineiro, em
particular a situação do Hospital Madrecor;

nº 723/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública  com  a  presença  das  Comissões  de  Saúde,  de
Educação, Ciência e Tecnologia e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, os
reflexos da decisão do STF a respeito da Lei Complementar nº 100, de 2007, sobre o
funcionamento  das  Apaes,  tendo em vista a  existência  de servidores  estaduais  à
disposição dessas entidades.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2015.
Duarte Bechir, presidente – Antônio Carlos Arantes – Tito Torres – Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE EVALDO FERREIRA VILELA PARA

PRESIDENTE DA FAPEMIG, EM 24/3/2015
Às 17h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Douglas Melo e Paulo Lamac,  membros da  supracitada comissão.  Está presente,
também,  a  deputada  Cristina  Corrêa.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do  deputado  Douglas  Melo,  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. Evaldo Ferreira Vilela, indicado ao cargo de presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –, a apreciar a matéria
constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência
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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 5/2015 (relator: deputado Paulo Lamac).
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, 24 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

25/3/2015
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus Filho, Fábio Cherem e Sargento Rodrigues (substituindo o deputado
Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da
supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Cássio  Soares  e
Arnaldo Silva. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
8/2015,  no  1º  turno,  do  qual  designou como relator  o deputado Agostinho Patrus
Filho. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei  nº  8/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Agostinho  Patrus
Filho ). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão
e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os seguintes requerimentos:
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nº 777/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater os procedimentos relativos à criação e instalação de varas de
justiça nas comarcas;

nº 778/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à
Copasa-MG  pedido  de  providências  para  que  adote  as  medidas  necessárias  ao
indispensável tratamento da água que abastece o Município de Alfredo Vasconcelos,
notadamente quanto à instalação de filtros  capazes de minimizar  o percentual  de
ferro e manganês nos poços artesianos e no lençol freático.

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
João Magalhães, presidente – Agostinho Patrus Filho – Cristina Corrêa – Rogério

Correia.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 27/3/2015

Às  17h19min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fred  Costa,
Paulo Lamac e Anselmo José Domingos (substituindo o deputado Wander Borges,
por indicação da liderança do BCMG), 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 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
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  819/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o encerramento das atividades do Ballet Jovem da Fundação
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Clóvis Salgado e sejam convidadas para a referida audiência pública a Comissão de
Cultura e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia;

nº 820/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
conjunto das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização, de Participação
Popular  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  a
legislação  e  a  gestão  das  regiões  metropolitanas  em  Minas  Gerais,  haja  vista  a
entrada  em  vigor  da  Lei  Federal  nº  13.089,  de  2015,  que  institui  o  Estatuto  da
Metrópole.

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

Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Fred Costa, presidente – Wander Borges – João Alberto.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2015
Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Bosco, Glaycon Franco e Tito Torres (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por
indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  o  deputado  Tiago  Ulisses.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  Gil  Pereira,  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  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:  cartões  dos  Srs.  Marcone  Jamilson  Freitas  Souza,  reitor  da
Universidade Federal de Ouro Preto, e João dos Reis Canela, reitor da Universidade
Estadual de Montes Claros, parabenizando a presidência da comissão e desejando
sucesso  nos  trabalhos.  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 763/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja realizado debate público
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sobre o “futuro da  atividade minerária  no Estado de Minas Gerais  e  os  impactos
econômicos  nos  municípios  mineradores”,  considerando  a  realidade  comercial  da
commodity no  mercado  mundial,  cujos  preços  sofreram  quedas  significativas  que
afetaram  a  atividade  e  provocaram  a  redução  no  volume  de  produção  do  bem,
gerando impacto direto nas finanças do Estado e nos municípios mineradores;

nº 767/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a distribuição de royalties decorrentes da geração
de energia elétrica por força hidráulica;

nº 769/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada visita à
Copasa,  com  a  presença  de  representante  da  Copasa  Serviços  de  Saneamento
Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. – Copanor –, para conhecer os
planos, projetos e serviços previstos por essas empresas na gestão que se inicia;

nº 770/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, projetos de energia térmica com cavaco de madeira;

nº 771/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, a falta de políticas públicas associadas a incentivos fiscais
que prejudicam a ampliação da capacidade de geração de bioeletricidade no setor
sucroalcooleiro;

nº 772/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, no Município de Montes Claros, a tarifa social e as
bandeiras tarifárias cobradas pela Companhia Energética de Minas e Energia S.A. –
Cemig.

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Gil Pereira, presidente – Carlos Pimenta – Glaycon Franco.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2015
Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e



1136
____________________________________________________________________________

os deputados Cássio Soares e Tiago Ulisses,  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  Tiago Ulisses,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da
Sra. Vanessa de Oliveira Gaudereto, superintendente da Superintendência Federal do
Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura  em  Minas  Gerais,  solicitando  realização  de
audiência pública, em Almera ou em Jacinto, para tratar de problemas ambientais em
torno  da  Barragem  do  Irapé  e  nos  rios  adjacentes;  e  e-mails dos  Srs.  Douglas
Eduardo Rocha denunciando loteamento em área de proteção ambiental especial no
Município de Caratinga; e Pedro Costa Cardoso criticando os órgãos governamentais
responsáveis  pela  gestão  hídrica  por  não  terem  divulgado  com  antecedência
informações à população sobre a diminuição do nível da água dos reservatórios e a
provável necessidade de racionamento de água. O presidente acusa o recebimento
das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses:  Projetos de Lei  nºs 9/2015, no 1º turno (deputado
Dilzon Melo),  e 29/2015, em turno único (deputado Inácio Franco).  Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº354/2015. 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 764/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
conjunto  com  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas  para  discutir  os  desafios  do
gerenciamento e da utilização dos recursos hídricos no Estado;

nº  765/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública no Município de Confins, o assoreamento
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e  a  poluição  das  Lagoas  Central  e  Vargem  Bonita,  especialmente  em  razão  da
operação e das obras de ampliação do Aeroporto Tancredo Neves; e

nº 766/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Ivair Nogueira, em que
solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a preservação e
a revitalização da Lagoa Vargem das Flores.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 893/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública  no  Município  de  São  José  da  Barra  com  a
presença  de  representantes  da  diretoria  da  Furnas  Centrais  Elétricas  S.A e  das
prefeituras dos municípios que abrigam o Lago de Furnas, o impacto ambiental  e
social das atividades executadas pela referida empresa e as ações de preservação e
sustentabilidade por ela desenvolvidas; e

nº 894/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e a Comissão de
Participação Popular para debater a gestão das regiões metropolitanas no Estado e a
legislação sobre a matéria, haja vista a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.089, de
2015, que institui o Estatuto da Metrópole.

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo – Iran Barbosa – Inácio Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015

Às 9h12min, 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.  Está  presente,  também,  o  deputado  Noraldino  Júnior.
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
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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  922/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  do  deputado  Cabo  Júlio,  da
deputada Celise Laviola, do deputado João Magalhães e do deputado João Leite, em
que solicitam seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais  ofício solicitando a interveniência junto à Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, com base no art. 82, inciso XV, do Regimento Interno,
devido  à  reiterada  aprovação  de  requerimentos  de  audiência  pública  pautando
debates  cuja  competência  regimental  é  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  a
exemplo da reunião de 7/4/2015, para debater o alto índice de violência contra idosos
no Estado, bem como dos Requerimentos nºs 156 e 264/2015;

nº  923/2015,  do  deputado  João  Leite,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  do
deputado Cabo Júlio, da deputada Celise Laviola e do deputado João Magalhães, em
que solicitam seja encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de informações sobre
o  recrutamento  de  brasileiros  por  estrangeiros  para  atuação  junto  ao  grupo
guerrilheiro Estado Islâmico;

nº 924/2015, do deputado Noraldino Júnior e do deputado Sargento Rodrigues, em
que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Comunicação Social do Estado de
Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  desenvolver  campanhas  de
conscientização da necessidade de registro imediato das  ocorrências  de  pessoas
desaparecidas;

nº 925/2015, do deputado Noraldino Júnior e do deputado Sargento Rodrigues, em
que solicitam seja encaminhado ao Comando Geral da Polícia Militar e à Chefia da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências no sentido de que
chegue  ao  conhecimento  de  todas  as  autoridades  policiais  do  Estado  a
obrigatoriedade de se proceder ao boletim de ocorrência (BO ou Reds) referente a
pessoas  desaparecidas  imediatamente  quando  a  autoridade  for  provocada  ou
solicitada por familiar do suposto desaparecido;

nº 926/2015, do deputado Noraldino Júnior e do deputado Sargento Rodrigues, em
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que solicitam seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais ofício para que o sistema de comunicação da Casa desenvolva campanhas de
conscientização da necessidade de registro imediato das  ocorrências  de  pessoas
desaparecidas, bem como pedido de providências à Rede Minas de Televisão com o
mesmo objetivo, nos termos da Lei nº 15.432, de 2005;

nº 927/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada visita
da comissão ao Departamento de Operações Especiais (Deoesp) com o objetivo de
verificar  as  condições  de  trabalho  do  efetivo  ali  lotado,  bem  como as  condições
estruturais das instalações e a logística de solução porventura adotada;

nº 928/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para analisar os recursos administrativos apresentados pelos candidatos
ao concurso regulado pelo Edital nº 11/2014, referente ao processo seletivo interno
para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de
Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP), inclusive em tempo hábil a garantir a
participação dos mesmos nas demais etapas previstas para o certame;

nº 929/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Defesa Social e ao chefe de
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre as razões de
não aplicação da Lei Complementar nº 144, de 2014, que atualiza a ementa e altera o
art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do
funcionário  policial,  nos  termos  do  art.  103,  da  Constituição  Federal,  para
regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial;

nº 930/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao Comando-Geral da Polícia Militar  pedido de informações sobre a existência de
laboratórios de informática fechados nas unidades Gameleira e Minas Caixa, nesta
Capital, apesar de devidamente equipados, uma vez que a compra dos equipamentos
se deu em virtude de emenda desse parlamentar;

nº 931/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  sejam
periciados e analisados os documentos (pen drive e equipamentos) utilizados para
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filmagens e gravações, os quais constituiriam provas de irregularidades na gestão do
Presídio  de  Passos,  entregues  à Comissão de Segurança Pública  na  5ª  Reunião
Ordinária, realizada em 31/3/2015;

nº  932/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Ministério Público da Comarca
de Passos documentos entregues à Comissão de Segurança Pública na 5ª Reunião
Ordinária, realizada em 31/3/2015, os quais constituiriam provas de irregularidades na
gestão do Presídio de Passos;

nº  933/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à  Secretaria  de Estado de Defesa Social  documentos entregues à
Comissão de Segurança Pública na 5ª Reunião Ordinária, realizada em 31/3/2015,
pelo diretor-geral do Presídio de Passos com a finalidade de subsidiar averiguação de
irregularidades na gestão daquela unidade prisional;

nº 934/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que determine uma
seleção rigorosa dos funcionários pelas empresas terceirizadas que prestam serviços
nos  Colégios  Tiradentes,  pois  os  critérios  de  seleção  utilizados  não  consideram
informações  quanto  aos  antecedentes  criminais  dos  candidatos,  o  que  causa
preocupação aos pais dos alunos, tendo em vista o convívio no ambiente escolar e o
receio quanto a ocorrência de desvios de conduta;

nº 935/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre o andamento do
processo de doação do imóvel localizado no Município de Santa Luzia, tendo em vista
o interesse de que seja implantada unidade do Colégio Tiradentes nessa localidade,
onde residem inúmeros policiais militares;

nº 936/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado de Minas Gerais, ao secretário de Estado de Defesa Social
e ao subsecretário de Administração Prisional o relatório de inspeção realizada na
Cadeira  Pública  de  Itanhomi,  quando  da  Correição  Ordinária  Anual  de  2015,
encaminhada pelo Sr. Amaury Silva, juiz de direito da comarca, para as providências
cabíveis;
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nº 937/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam entregues em
reunião da Comissão de Segurança Pública os votos de congratulações aos policiais
militares lotados no Gate e na 2ª Cia. Mesp, pela execução de operação no Município
de Ibirité, que resultou na prisão de diversos suspeitos da prática de tráfico de drogas
e na apreensão de grande quantidade de drogas, armas e dinheiro.

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Cabo Júlio – Celise Laviola – João Leite – João

Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 4/2015, EM 3/3/2015
Às 14h18min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Glaycon Franco, João Leite e João Magalhães, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado João Leite,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião  da  comissão,  que  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente.
Registra-se a candidatura dos deputados João Magalhães para presidente e Glaycon
Franco para vice-presidente.  Após votação nominal,  são eleitos  para presidente e
vice-presidente, respectivamente, os deputados João Magalhães e Glaycon Franco,
por  unanimidade.  O presidente  ad hoc proclama o resultado da eleição e declara
empossado como presidente o deputado João Magalhães, a quem passa a direção
dos  trabalhos.  O  presidente  agradece  os  votos  e  a  confiança  nele  depositada  e
declara empossado como vice-presidente o deputado Glaycon Franco. O presidente
acusa o recebimento da Indicação nº 4/2015, em turno único, da qual designou como
relator o deputado Bonifácio Mourão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
João Magalhães, presidente – Celise Laviola – Bonifácio Mourão.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JORGE RAIMUNDO NAHAS PARA

O CARGO DE PRESIDENTE DA FHEMIG, EM 17/3/2015
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Agostinho Patrus Filho, Doutor Jean Freire, Ricardo Faria e Wander Borges, membros
da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,
deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e esclarece 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.  Registra-se  a
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candidatura dos deputados Wander Borges e Ricardo Faria para presidente e vice-
presidente,  respectivamente.  Feita  a  votação  pelo  processo  nominal,  ambos  são
eleitos por unanimidade. O presidente ad hoc, deputado Carlos Pimenta, proclama o
resultado  da  eleição,  declara  empossado  como  presidente  o  deputado  Wander
Borges,  a  quem  passa a  direção dos  trabalhos.  O  presidente  agradece  os  votos
recebidos,  declara  empossado  como  vice-presidente  o  deputado  Ricardo  Faria  e
designa  como  relator  o  deputado  Doutor  Jean  Freire.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Wander Borges, presidente – Doutor Jean Freire – Ricardo Faria.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/3/2015
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gil Pereira, Bosco,

Tony  Carlos  e  Carlos  Pimenta  (substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por
indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da
seguinte correspondência: ofício dos Srs. Murilo Ferreira, diretor-presidente da Vale, e
José Fernando Coura, presidente do Sindiextra, cumprimentando a presidência da
comissão e desejando sucesso nos trabalhos. Registra-se a presença do deputado
Glaycon Franco. 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 601/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada visita à Agência
Nacional  de  Energia  Elétrica  –  Aneel  –  para  discutir  o  acúmulo  dos  projetos  de
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs – que, segundo o Tribunal de Contas da
União, se encontram paralisados em razão de exigências de licenças ambientais para
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projetos  com  mais  de  um  interessado,  bem  como os  aumentos  autorizados  pela
agência às concessionárias;

nº 602/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
para debater, com convidados, a situação que se encontra a Ruralminas e qual a
programação  para  execução  de  pequenas  e  médias  barragens  já  aprovadas  ou
projetadas por esse órgão;

nº 603/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Meio Ambiente para debater, em audiência pública, a
construção de barragens na região Norte de Minas paralisadas há anos em virtude de
diversos entraves entre os quais os relacionados com licenciamentos ambientais;

nº 604/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  da  Cemig pedido  de  informação sobre  quantos  e  quais  são os  poços
artesianos situados no Norte de Minas que estão inoperantes por falta de ligação de
energia elétrica;

nº 607/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, soluções para a extração de areia no Rio Grande, na
região do Triângulo,  com a presença dos extratores de areia,  o Ministério  Publico
Federal, a Cemig e o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 763/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja realizado debate público
sobre o “futuro da  atividade minerária  no Estado de Minas Gerais  e  os  impactos
econômicos  nos  municípios  mineradores”,  considerando  a  realidade  comercial  da
commodity no  mercado  mundial  cujos  preços  sofreram  quedas  significativas  que
afetaram  a  atividade  e  provocaram  a  redução  no  volume  de  produção  do  bem,
gerando impacto direto nas finanças do Estado e nos municípios mineradores;

nº 767/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a distribuição de royalties decorrentes da geração
de energia elétrica por força hidráulica;

nº 769/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada visita à
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Copasa, com a presença da Copanor, para conhecer os planos, projetos e serviços
previstos por essas empresas na gestão que se inicia;

nº 770/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, projetos de energia térmica com cavaco de madeira;

nº 771/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, a falta de políticas públicas associadas a incentivos fiscais,
o que prejudica a ampliação da capacidade de geração de bioeletricidade no setor
sucroalcooleiro;

nº 772/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, no Município de Montes Claros, a tarifa social e as
bandeiras tarifárias cobradas pela Companhia Energética de Minas e Energia S.A. –
Cemig.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Gil Pereira, presidente – Tito Torres – Glaycon Franco.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/3/2015
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  Ivair  Nogueira.  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 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 764/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
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conjunto  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  com  a
Comissão Extraordinária das Águas para discutir os “Desafios do gerenciamento e da
utilização dos recursos hídricos em Minas Gerais”;

nº  765/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater,
em  audiência  pública,  no  Município  de  Confins,  o  assoreamento  e  poluição  das
Lagoas Central e Vargem Bonita, especialmente em razão da operação e das obras
de ampliação do aeroporto Tancredo Neves;

nº 766/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Ivair Nogueira, em que
solicitam seja realizada reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável  para  debater,  em audiência pública,  a preservação e  revitalização da
Lagoa Vargem das Flores.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Cássio Soares, presidente – Marília Campos – Tiago Ulisses.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/3/2015
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e o

deputado  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes,
também,  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,
Gustavo Valadares,  Wander  Borges  e  Tito  Torres.  Havendo número regimental,  o
presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita que os membros da comissão
presentes a subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a debater os
reflexos da decisão do STF a respeito da Lei Complementar nº 100, de 2007, sobre o
funcionamento  das  Apaes,  tendo em vista a  existência  de servidores  estaduais  à
disposição  dessas  entidades,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria
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Tereza Feldner, procuradora jurídica da Federação das Apaes do Estado de Minas
Gerais – Feapaes –, representando Eduardo Barbosa, presidente da Federação das
Apaes do Estado de Minas Gerais – Feapaes; e Gilvane Aparecida Pinto, diretora
executiva  da  Associação  de  Professores  Públicos  de  Minas  Gerais  –  APPMG –,
representando  Joana  Darc  Gontijo,  presidente  da  Associação  de  Professores
Públicos de Minas Gerais – APPMG; e os Srs. Rodrigo de Castro, deputado federal,
Mário  de  Assis,  presidente  da  Federação das  Associações  de  Pais  e Alunos  das
Escolas Públicas de Minas Gerais – Fapaemg; e Ailton Carlos Silva, diretor da Apae
de  Ibirité,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Duarte Bechir, presidente – Antônio Carlos Arantes – João Leite.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 31/3/2015

Às  10h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fred  Costa,
Wander Borges e João Alberto (substituindo a deputada Geisa Teixeira, por indicação
das lideranças do PT e do PMDB e representações partidárias do PCdoB, do PTdoB,
do  PR,  do  PRB  e  do  Pros),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,
também,  o  deputado  Lafayette  de  Andrada.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Fred Costa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros da comissão presentes
que a subscrevam. A presidência  informa que a reunião  se destina  a  debater  as
condições de trânsito da MG-030 e a discutir e votar proposições da comissão. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria
Odila  de  Matos,  superintendente  de  Ação  Regional  da  BHTrans,  representando
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Patrícia  Bretti,  secretária  municipal  adjunta  de  Regulação  Urbana  em  exercício;
Valéria  da  Rocha,  coordenadora  de  Meio  Ambiente  da  Phoenix  Mineração  e
Comércio; e os Srs. Célio Dantas de Brito, diretor-geral do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais  – DER-MG – ;  Major  BM Farley Rocha
Soares,  subcomandante  do  1º  Batalhão  de  Bombeiros  Militar,  representando  o
comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Ten. Luiz Eduardo
Machado,  representando  o  comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;
Walmir  de Castro Braga, presidente da Frente de Associações e Condomínios do
Vetor  Sul;  Thiago Lenoir  Moreira,  chefe  de  gabinete  da  Prefeitura  de  Rio  Acima,
representando  o  prefeito;  Nilo  Norden,  diretor  de  Obras  e  Logística  da  Phoenix
Mineração e Comércio; Guilherme Doval,  gerente jurídico da Phoenix Mineração e
Comércio; Humberto Lucchesi de Carvalho, membro titular do Conselho Deliberativo
do Condomínio Vila Castela-MG; e Rodrigo Mendes Carneiro, criador do grupo do
Watsapp Vigilantes  da  MG-030,  que são convidados a tomar  assento  à mesa.  O
presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Durante a exposição do Sr. Walmir de Castro Braga, este
entrega ao presidente um CD contendo documentação referente à regularização do
licenciamento  da  Mina  Corumi.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2015.
Fred Costa, presidente – Wander Borges – Paulo Lamac.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE JORGE RAIMUNDO NAHAS PARA

PRESIDENTE DA FHEMIG, EM 1º/4/2015
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Wander Borges,

Ricardo  Faria  e  Doutor  Jean  Freire,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Glaycon  Franco.  Havendo  número  regimental,  o
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presidente,  deputado  Wander  Borges,  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 proceder à
arguição pública do Sr. Jorge Raimundo Nahas, indicado ao cargo de presidente da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, 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 1/2015 (relator: deputado Doutor Jean
Freire).  Cumprida  a finalidade da reunião,  a presidência agradece a  presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da comissão.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Wander Borges, presidente – Ricardo Faria – Doutor Jean Freire.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 12/2015

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende declarar de utilidade pública a Associação dos

Agricultores Familiares de Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.
A associação foi fundada em 2011 para atuar na organização e na mobilização dos

agricultores  familiares,  visando  ao  desenvolvimento  social,  econômico,  cultural,
ambiental e político das comunidades rurais da região do Município de Alvinópolis.
Entre  suas  ações,  destacam-se  o  incentivo  às  práticas  agroecológicas,
cooperativistas e agroindustriais para agregação de valor aos produtos da agricultura
familiar; a promoção de atividades de educação, com ênfase nas técnicas e práticas
da agricultura familiar; a implementação de projetos na área de infraestrutura básica:
saúde,  educação,  cultura,  lazer,  esporte,  turismo,  moradia,  meio  ambiente  e
assistência  social;  e  o  combate  à  fome  e  à  pobreza,  promovendo  a  segurança
alimentar e nutricional.

Pela  importância  do  trabalho desenvolvido  pela  entidade em prol  da  agricultura
familiar,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 12/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Emidinho Madeira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 267/2015
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.686/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Boqueirão
Lugar Barra do Córrego, com sede no Município de Unaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 267/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Boqueirão Lugar Barra do
Córrego, com sede no Município de Unaí.

Entre  as  finalidades  da  associação  destacam-se  o  incentivo  à  produção  e  ao
aumento da produtividade de produtos agropecuários; a capacitação de mão de obra
rural e a promoção de exposições, feiras e leilões, colaborando, nessas realizações,
com órgãos públicos e outras  entidades de classe;  a manutenção de serviços de
comercialização  de  produtos  agrícolas  e  pecuários  e  seus  derivados.  Além  de
contribuir  para  o  aperfeiçoamento  de  leis  e  normas  relacionadas  com  suas
finalidades, a associação propõe-se a contribuir para a preservação da fauna e da
flora, bem como a incentivar e promover técnicas de proteção ao meio ambiente.

Pela importância do trabalho voltado para a melhoria da produtividade numa região
com  reconhecida  vocação  agrícola  e  para  a  proteção  do  meio  ambiente,
consideramos meritória a iniciativa de outorgar a essa entidade o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 267/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Nozinho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 273/2015
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De  autoria  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  a  proposição  de  lei  em  epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.677/2014, visa a declarar de
utilidade pública  a  Associação  Moradores  Pequenos  Produtores  Rurais  Cabeceira
Ribeirãozinho, Melado e Varginha, com sede no Município de Josenópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 273/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Moradores Pequenos Produtores Rurais Cabeceira Ribeirãozinho, Melado e Varginha,
com sede no Município de Josenópolis, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  defesa  dos  direitos  e  interesses  de  seus
associados.

Na consecução desse propósito, a associação busca priorizar todas as atividades e
ações que valorizem a assistência social; promover o desenvolvimento comunitário
por  meio  da  realização  de  obras  e  melhoramentos  na  comunidade  em  que  está
inserida; proporcionar a melhoria do convívio entre os sócios, através de reuniões e
atividades  econômicas,  culturais  e  esportivas.  Além  disso,  promove  a  busca  de
recursos  materiais  e  humanos  na  comunidade  e  fora  dela  para  execução  de
atividades de interesse comunitário.

Tendo  em  vista  o  trabalho  social  desenvolvido  em  prol  dos  associados  e  da
comunidade em que atua,  consideramos meritória  a iniciativa  de outorgar  a essa
entidade o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 273/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Nozinho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 432/2015
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais de Bonfim, com sede no Município de Bonfim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 432/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação de
Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de  Bonfim,  com  sede  no  Município  de  Bonfim,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo promover e articular ações de defesa de direitos e ações de prevenção,
orientação, prestação de serviços e apoio à família.

Com esse propósito, a instituição objetiva promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com deficiência e a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  de  Pais  e
Amigos  dos  Excepcionais  de  Bonfim,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 432/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 440/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.700/2013, tem por objetivo instituir o Dia da
Gestante.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 14/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 440/2015 tem como finalidade instituir o Dia da Gestante, a ser

comemorado anualmente em 26 de fevereiro.
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 República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência  legislativa  própria.  À  União compete  legislar  privativamente  sobre  as
matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da
Constituição  da  República;  e  aos  municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,
conforme  preceitua  o  art.  30,  inciso  I.  A  competência  do  estado  membro  está
consagrada no § 1º do art. 25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não
se enquadram no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, 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 no caso em análise.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à
próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o
estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo
projeto.

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

do Projeto de Lei nº 440/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 473/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, a proposição de lei em tela, resultante
do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.633/2014,  visa  declarar  de  utilidade
pública a Associação Tapajós, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  473/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Tapajós, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos §§ 1º e 3º do art.
8º, que as atividades de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados não
serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  gratificações,
bonificações,  benefícios  ou  vantagens;  e,  no  art.  28,  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,
juridicamente constituída e registrada na União dos Escoteiros do Brasil.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 473/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Bonifácio Mourão

– Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 476/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 656/2011, tem por escopo instituir a Semana
Estadual de Atenção à Saúde Masculina.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº  476/2015 tem por finalidade instituir  a Semana Estadual  de

Atenção à Saúde Masculina, a ser celebrada, anualmente, na segunda semana do
mês de agosto.

De acordo com o  art.  2º,  a  semana tem por  diretrizes  prestar  esclarecimentos,
divulgar relatórios e realizar palestras sobre as doenças que geralmente atingem a
população  masculina,  especialmente  as  sexualmente  transmissíveis  e  as
relacionadas com sedentarismo e tabagismo.

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.

Na Constituição da República,  o art.  22 enumera as matérias  sobre as  quais  a
competência de legislar  está reservada privativamente à União;  e o art.  30 indica
aquelas que,  por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas
pelos  municípios.  Ao  estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as
competências que não lhes sejam vedadas.
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Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta
Magna entre as de iniciativa privativa da União ou do município, infere-se que cabe
ao estado membro legislar sobre o assunto.

Com  referência  à  Constituição  Mineira,  o  art.  66,  que  enumera  as  matérias
legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares do Executivo,
do 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 nesse caso.

É necessário, entretanto, suprimir seu art. 3º, que determina a regulamentação da
futura lei pelo Poder Executivo, decorrido o prazo de 60 dias a contar da data de sua
publicação. Esse dispositivo é desnecessário, porque, de acordo com o inciso VII do
art.  90  da  Carta  Mineira,  compete  privativamente  ao  governador  expedir
regulamentos  para  o  cumprimento  de  novas  leis.  Em  decorrência  disso,
apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  que  suprime o  art.  3º  da
proposição.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à
próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o
estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo
projeto .

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 476/2015 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 519/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gilberto  Abramo,  a  proposição  de  lei  em  epígrafe,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 816/2011, tem por objetivo instituir
o Dia de Conscientização sobre o Vitiligo.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 19/3/2015 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 519/2015 pretende instituir o dia 1º de outubro como Dia de

Conscientização sobre o Vitiligo, ocasião em que o Estado promoverá eventos que
visem combater o preconceito e a mitificação relacionados à doença. Prevê ainda
que, incidindo a data em sábado ou domingo, tais eventos serão transferidos para a
segunda-feira e determina que o Estado poderá buscar parcerias com entidades e
profissionais multidisciplinares para a realização desses eventos.

De  acordo  com  a  Constituição  da  República,  compete  privativamente  à  União
legislar sobre os assuntos de interesse nacional,  elencados em seu art. 22; e aos
municípios, o art. 30 reserva os assuntos de interesse local e a suplementação da
legislação federal e estadual no que couber. Ao estado membro, o § 1º do art. 25
determina  que  competem  as  matérias  que  não  estejam  reservadas  aos  demais
membros da Federação.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada entre os
temas reservados à União ou aos municípios, infere-se que o estado federado tem o
poder de legislar a esse respeito.

Com  referência  à  Constituição  Mineira,  o  art.  66,  que  enumera  as  matérias
legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo,
do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, não faz referência àquela
consubstanciada na proposição sob comento,  que,  em vista disso,  não apresenta
vício quanto à iniciativa do processo legislativo.

Cabe ressaltar que o projeto de lei em análise, em seu art. 2º, autoriza o Estado a
buscar parcerias com entidades, associações e profissionais para a realização dos
eventos relacionados à data criada. Esse dispositivo trata de atividades que o Poder
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Executivo tem competência constitucional  de realizar,  conforme determina o inciso
XVI do art. 90 da Carta Mineira. Para sanar essa impropriedade e adequar o texto à
técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à
próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o
estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo
projeto .

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

do Projeto de Lei nº 519/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

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, em 1º de outubro.
§ 1º – O dia instituído por esta lei tem como objetivo combater o preconceito e a

mitificação suscitados por essa enfermidade.
§ 2º – Incidindo o dia 1º de outubro em sábado ou domingo, os eventos a serem

realizados serão transferidos para o próximo dia útil.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Antônio Jorge – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 27/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,
originário  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.710/2011,  tem  por  objetivo
instituir, no âmbito dos hospitais da rede pública de saúde do Estado, o Programa de
Cirurgia Plástica Reconstrutiva de Mama.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/2/2015  e  distribuída  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Saúde  e  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º  do  Regimento  Interno,  a  esta
proposição foi anexado o Projeto de Lei nº 524/2015, do deputado Doutor Wilson
Batista, que contém objeto semelhante ao propugnado pela proposição em estudo.

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente 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  27/2015  pretende instituir  o  Programa de Cirurgia  Plástica

Reconstrutiva da Mama, destinado às mulheres que sofreram mutilação parcial ou
total  decorrente  da  utilização  de  técnicas  aplicadas  no  tratamento  do  câncer  da
mama.

Nos  termos  do  projeto,  caberá  ao  Poder  Executivo,  mediante  regulamento,
implantar o programa em todas as suas etapas e especificações científicas, devendo
ainda: definir o envolvimento de cada uma das unidades de saúde responsáveis pelo
tratamento do câncer da mama; estabelecer quais hospitais da rede pública estadual
de saúde estão aptos a acolher o programa; estabelecer os critérios e procedimentos
relativos  à  inscrição  da  mulher  interessada  e  ao  prazo  para  o  seu  atendimento;
consignar a possibilidade de escolha, pela mulher mastectomizada, da melhor técnica
aplicada ao seu caso, segundo orientação médica, e obrigar os hospitais que fazem a
mastectomia a oferecer o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva da mama.

Por fim, a proposição pretende autorizar o Poder Executivo a firmar convênios com
entidades  públicas  ou  privadas  para  a  criação de  um  Centro  de  Estudos  para  o
Aperfeiçoamento de Técnicas Cirúrgicas Aplicadas à Reconstituição Mamária com o
objetivo  de  aperfeiçoamento  das  técnicas  cirúrgicas  existentes  bem  como  de
divulgação dos resultados científicos e práticos alcançados pelo programa.

Quando da tramitação do Projeto de Lei nº 2.710/2011, a proposição foi baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de que essa pasta se manifestasse
sobre o seu conteúdo.

Em resposta, o mencionado órgão informou que a “plástica mamária reconstrutiva
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já é um procedimento oferecido rotineiramente pelo SUS-MG e consta na tabela de
procedimentos  do  Sistema  de  Gerenciamento  da  Tabela  de  Procedimentos,
Medicamentos e OPM do SUS com código 04.10.01.009-0”.

Por  sua vez,  o Projeto de Lei  nº  524/2015,  anexado ao projeto em tela propõe
determinar que as unidades de saúde pública e conveniadas com o SUS-MG, em
funcionamento no Estado, efetuem a cirurgia plástica reconstrutiva nas mulheres que
sofrerem mutilação total ou parcial da mama, decorrente da cirurgia de mastectomia
para tratamento de câncer.

Propõe também que, sempre que houver condições técnicas, seja utilizada, salvo
contraindicação médica ou por opção da paciente, a técnica cirúrgica de reconstrução
simultânea ou imediata da mama, a qual deve ser realizada no mesmo momento da
mastectomia, incluindo os procedimentos na mama contralateral e as reconstruções
do complexo aréolo-mamilar.

Em caso de impossibilidade da reconstrução imediata, a proposta determina que o
médico responsável indique as razões técnicas que impossibilitaram a sua realização,
devendo  ser  assegurado  à  paciente,  imediatamente  após  alcançar  as  condições
clínicas exigidas, o acesso à cirurgia reconstrutiva.

Apresentada essa breve síntese, passamos a opinar sobre as proposições.
Inicialmente, é necessário destacar que as proposições tratam do tema proteção e

defesa  da  saúde,  matéria  que  se  encontra  no  rol  de  competências  legislativas
concorrentes entre a União e os estados.

Sendo  assim,  cabe  à  União  Federal  editar  as  normas  gerais  e  aos  estados
suplementá-las, exercendo a competência legislativa plena (supletiva) em caso de
ausência de norma geral federal.

Quanto  à  iniciativa  para  deflagrar  o  processo  legislativo,  a  matéria  proteção  e
defesa  da  saúde  não  se  encontra  inserida  no  rol  de  competências  privativas  de
determinado órgão ou agente político.

Quanto ao conteúdo das propostas, ressaltamos que o acesso à saúde é um direito
social de todo cidadão (art.  6º da Constituição Federal),  sendo um dever das três
esferas federativas disponibilizar, de forma integrada, a infraestrutura necessária para
o seu exercício (arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal de 1988).
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De forma a organizar e viabilizar esse direito, a Constituição Federal estabeleceu
que  as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e
hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,  fundamentado  nos  princípios  da
descentralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo,  atendimento
integral,  com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais e da participação da comunidade (art. 198 da Constituição Federal).

Nesse  contexto,  a  cirurgia  de  reconstrução  da  mama,  por  se  tratar  de  um
procedimento cirúrgico indispensável para a manutenção da saúde da mulher, é um
direito constitucional que deve ser a ela assegurado.

O  legislador  infraconstitucional,  reconhecendo  o  referido  direito  e,
consequentemente, o dever do Estado de garanti-lo, já editou a Lei Federal nº 9.797,
de 6 de maio de 1999, estabelecendo a obrigatoriedade de as unidades integrantes
do SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou privadas, prestar serviços de
cirurgia plástica reparadora de mama.

Registre-se, por sinal, que recentemente a referida lei federal foi alterada pela Lei
Federal nº 12.802, de 24 de abril de 2013, prevendo que, quando existirem condições
técnicas,  a  reconstrução  mamária  será  efetuada  no  mesmo  tempo  cirúrgico  da
mastectomia, ou, no caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente
será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia
imediatamente após alcançar as condições clínicas exigidas.

Dessa forma,  a medida pretendida pelo Projeto de Lei  nº  27/2015 de instituir  o
Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama, está em consonância com as
normas nacionais do Sistema Único de Saúde, sem, contudo, trazer inovações no
âmbito jurídico,  uma vez que a  obrigatoriedade da realização  de  cirurgia  plástica
reparadora já está prevista na Lei Federal nº 9.797, de 1999; contudo, embora essa
lei  federal  já  assegure  à  paciente  o  direito  à  reconstrução  mamária  por  meio  da
utilização  da  técnica  cirúrgica  de  reconstrução  simultânea,  o  tema  carece  de
regulamentação quanto ao aspecto da exigência de motivação por parte do médico
quando da sua não realização, permitindo-se o futuro controle da legalidade do ato,
donde o caráter inovador trazido pelo Projeto de Lei nº 524/2015.

Frise-se que este foi  o  entendimento desta Comissão de Constituição e Justiça
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quando da apreciação do Projeto de Lei nº 2.710/2011, concluindo pela apresentação
de substitutivo com conteúdo idêntico ao constante no Projeto de Lei nº 524/2015.
Isso  significa  que  esta  proposição  já  aborda  a  matéria  de  maneira  completa,
inovadora e compatível com o ordenamento jurídico, sendo, portando, prescindível a
aprovação do Projeto de Lei nº 27/2015.

Especificamente  quanto  ao  art.  3º  do  Projeto  de  Lei  27/2015,  o  qual  pretende
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênios com entidades públicas ou privadas
de ensino superior  visando ao aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas existentes,
bem  como  à  divulgação  dos  resultados  científicos  e  práticos  do  programa  de
reconstrução mamária, registre-se que se trata de disposição desnecessária.

Isso porque,  nos termos do entendimento do Supremo Tribunal  Federal  firmado
quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165, o princípio da
separação dos Poderes confere autonomia ao Poder Executivo para a celebração de
convênios, sendo desnecessária a autorização prévia ou a ratificação posterior  da
Assembleia Legislativa (ADI nº 165/MG; Relator Ministro Sepúlveda Pertence; DJ de
26/9/1997).

Por fim, quanto ao aspecto orçamentário-financeiro, registre-se que as propostas
não trazem aumento de despesas já que o procedimento cirúrgico de reconstrução
mamária simultânea já é assegurado pelo SUS, nos termos da Lei Federal nº 9.797,
de 1999, com suas alterações trazidas pela Lei Federal nº 12.802, de 2013.

Sendo  assim,  de  forma  a  adequar  a  proposição  às  questões  anteriormente
expostas, apresentamos o Substitutivo nº 1, que reproduz o conteúdo do Projeto de
Lei nº 524/2015.

Fez-se necessário também retirar da proposição a exigência de que a justificativa
da não realização simultânea da cirurgia reconstrutiva fosse externalizada em laudo
médico, deixando em aberto a possibilidade de que os motivos justificadores sejam
apresentados em qualquer outro documento público. Tal alteração se fez necessária
para evitar  questionamentos de que a proposição pretenda interferir  na prática de
atos  médicos,  adentrando  a  seara  da  regulamentação das  profissões,  matéria  de
competência privativa da União disposta no art. 22, XVI, da Constituição Federal.
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Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  27/2015 na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva da mama

pelas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS – na situação que
menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As unidades estaduais integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS –

ficam obrigadas, nos termos da Lei Federal n° 9.797, de 6 de maio de 1999, a realizar
cirurgia  plástica  reconstrutiva  da  mama  nas  mulheres  que  foram  submetidas  a
mastectomia total ou parcial de mama decorrente de tratamento de câncer.

Art. 2° – Quando existirem condições técnicas e clínicas favoráveis, atestadas em
laudo médico, a cirurgia plástica reconstrutiva de mama, bem como os procedimentos
em mama contralateral e as reparações do complexo aréolo-mamilar, será efetuada,
mediante autorização expressa da paciente, no mesmo ato cirúrgico da mastectomia
total ou parcial de mama.

Parágrafo único – No caso de a cirurgia plástica reconstrutiva da mama não ser
realizada  no  mesmo ato  cirúrgico  da  mastectomia,  serão  adotados  os  seguintes
procedimentos:

I  – o médico responsável pela mastectomia apresentará, por escrito,  os motivos
para a não realização da cirurgia plástica reconstrutiva;

II – a paciente será encaminhada para acompanhamento clínico e, atestadas as
condições  técnicas  e  clínicas,  terá  garantida  a  realização  da  cirurgia  plástica
reconstrutiva.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto,  relator – Antônio Jorge – Bonifácio

Mourão – Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 357/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do deputado Fred Costa, “dispõe sobre o

repasse de informação pelos sistemas de proteção ao crédito”.
Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 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 matéria constante do projeto em análise já foi objeto de estudo desta comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei  nº 477/2003, que veio a ser repetido em
legislaturas posteriores sob o nº 3.614/2009 e nº 1.113/2011.

Como não ocorreu alteração de ordem constitucional ou legal que propiciasse um
novo  entendimento  sobre  a  matéria,  acolhemos  a  argumentação  constante  do
parecer exarado pelo relator em 2011.

A medida pretendida visa a limitar o repasse, por parte dos bancos de dados de
caráter  público,  de  informações  acerca  de  consultas  relativas  a  consumidores
interessados em obter crédito no mercado.

Infere-se do projeto em análise que o consumidor tem sido prejudicado ao adquirir
bens ou obter financiamentos em diferentes empresas, pelo fato de cada aquisição ou
empréstimo gerar  consultas,  pelas  credoras,  aos serviços de  proteção ao crédito.
Quando se atinge determinado número de consultas sobre o consumidor, seu nome
acaba sendo ‘negativado’ pelos bancos de dados, o que tem ocasionado a negação
de crédito  por  parte  das empresas a consumidores em cujo cadastro  não consta
nenhuma restrição

A matéria de que trata a proposição diz respeito à relação de consumo, inserida,
portanto,  no  campo  da  legislação  concorrente  do  Estado  Federado  (art.  24  da
Constituição  da  República).  Não  há,  na  legislação  federal  aplicável  à  espécie,
nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto do projeto ora analisado, o que
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legitima a ação do Estado de editar norma que regulamente, também, a matéria por
via  da  denominada  competência  residual.  Mesmo diante  das  inúmeras  limitações
previstas no art. 43 da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e Defesa
do Consumidor), ainda há uma lacuna a ser preenchida pelas legislações estaduais.

Não existe, além disso, nenhuma restrição a que se instaure o processo legislativo
por  iniciativa  parlamentar,  uma  vez  que  a  matéria  não  se  insere  entre  aquelas
arroladas no art. 66 da Constituição mineira.

Apenas a título de ilustração, convém lembrar que foi editada a Lei nº 12.414, de 9
de  junho  de 2011,  que  disciplina  a  formação  e  consulta  a  banco de  dados  com
informações de adimplemento,  de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para
formação de histórico de crédito, que se tornou conhecido como “cadastro positivo de
consumidores”  em  contraponto  aos  bancos  de  dados  como  SPC  e  Serasa,
conhecidos como “cadastros negativos”.

A mencionada norma jurídica refere-se à instituição de um cadastro positivo de
crédito e prevê em seu art. 7º, incisos I e II, a possibilidade da disponibilização das
informações apenas e exclusivamente para análise de risco de crédito e realização de
venda a prazo ou outra transação que implique risco financeiro para a instituição.

Assim,  não  havendo  óbice  a  que  este  parlamento  aprecie  a  matéria  objeto  do
projeto em estudo e sendo o consumidor parte vulnerável nas relações contratuais no
mercado, como afirma o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor no seu
art.  4°,  inciso  I,  entendemos  que  a  proposição  merece  prosperar  nesta  Casa
Legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 357/2015.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 551/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de  lei  em análise,  de autoria  do deputado Fred Costa,  decorrente do
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desarquivamento do 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.

Publicado no Diário do Legislativo de 20/3/2015, foi distribuído para as Comissões
de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo obriga os cinemas e os demais estabelecimentos que exibem

filmes em terceira dimensão – 3D – a promover a higienização dos óculos acessórios
disponibilizados aos espectadores.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que, em obediência ao Regimento Interno, esta
comissão, em sua esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o
aspecto  jurídico-constitucional,  cabendo  a  avaliação  da  conveniência  e  da
oportunidade da matéria às comissões de mérito.

Ressaltamos que a matéria já havia sido submetida ao crivo desta Comissão de
Constituição e  Justiça  quando da tramitação do Projeto de  Lei  nº  2.131/2011,  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.

“A proposta em tela pretende implantar mecanismos para proteção da saúde do
consumidor, uma vez que o uso dos óculos em questão sem a devida higienização
pode transmitir doenças, como ressaltado na justificação do projeto.

A adoção da medida proposta evitaria riscos desnecessários, e, ademais, encontra-
se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, como veremos a seguir.

Segundo dispõe o art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, foi instituído o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, por
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meio da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que estabelece normas para a
promoção e a proteção da saúde no Estado e define a competência deste no que se
refere ao Sistema Único de Saúde.

Segundo orientação constante na referida norma jurídica, toda matéria que, direta
ou indiretamente,  relaciona-se com a promoção e a proteção da saúde,  deve ser
objeto de regulamentação e fiscalização por parte do poder público.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro  de 1990,  por  seu turno,  ao  instituir  a  Política Nacional  de Relações de
Consumo,  adota  como  objetivos  básicos  o  atendimento  das  necessidades  dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos e a melhoria de sua qualidade de vida.

A competência para legislar sobre proteção à saúde e ao consumidor é concorrente
da União, dos estados e do Distrito Federal, conforme preconiza o art. 24, V e VIII, da
Carta da República.

Não existe, além disso, nenhuma restrição a que se instaure o processo legislativo
por  iniciativa  parlamentar,  uma  vez  que  a  matéria  não  se  insere  entre  aquelas
arroladas no art. 66 da Constituição mineira.

Assim,  não  havendo  óbice  a  que  este  parlamento  aprecie  a  matéria  objeto  do
projeto em estudo e sendo o consumidor parte vulnerável nas relações contratuais no
mercado, como afirma o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor no seu
art.  4°,  inciso  I,  entendemos  que  a  proposição  merece  prosperar  nesta  Casa
Legislativa.

No  entanto,  entendemos  que  o  projeto  merece  reparos.  A proposição  contém
pormenores que não cabem em um ato legal, como, por exemplo, o método utilizado
para  a  embalagem dos óculos  em questão,  prescrevendo a  utilização de plástico
estéril  com  fechamento  a  vácuo.  A  tecnologia  está  em  permanente  evolução,
mostrando-se,  dessa  forma,  refratária  à  previsão  legal,  sob  pena  de  inevitável
descompasso entre o que vai na letra da lei e a tecnologia disponível, cada vez mais
avançada.  E,  ainda,  o  art.  5º  mostra-se  desnecessário,  uma  vez  que  a  medida
prevista no projeto não gera despesa para o poder público.

Afigura-se,  pois,  mais  apropriado  fazer  constar  no  texto  da  lei  somente  a
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obrigatoriedade de os cinemas e de os demais estabelecimentos que exibem filmes
em terceira  dimensão – 3D – higienizarem os óculos,  no caso,  não descartáveis,
disponibilizados aos espectadores.”

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

do Projeto de Lei nº 551/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

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  dos  óculos  não
descartáveis  disponibilizados  aos  espectadores,  após  o  uso  em  cada  sessão  de
exibição.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2015

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.615/2015

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como
fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio
orçamento,  do  superavit  de  exercício  anterior  de  recursos  da  contrapartida  e  de
superavit de exercício anterior de recursos transferidos pela União.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade
com o disposto no inciso V do caput do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 9º
da Lei nº 21.695, de 9 de abril de 2015, que autoriza a Assembleia Legislativa a abrir
créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por  cento) da
despesa nele fixada,

Delibera:
Art. 1º – Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa

no valor  de  R$25.950.294,06 (vinte  e  cinco  milhões,  novecentos  e  cinquenta  mil,
duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos), na forma constante no Anexo I
desta deliberação.

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I – da anulação de dotação orçamentária de Recursos Ordinários dos grupos de

despesa “Pessoal e Encargos Sociais” e “Outras Despesas Correntes”, no valor de
R$25.167.608,82 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oito
reais e oitenta e dois centavos) na forma constante no Anexo II desta deliberação;

II – do superavit  do exercício anterior de recursos da contrapartida financeira da
Assembleia Legislativa no âmbito do Convênio Siconv nº 811.906/2014,  celebrado
com a União por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, no valor de R$38.001,24
(trinta e oito mil e um reais e vinte e quatro centavos);

III  –  do  superavit  do  exercício  anterior  de  recursos  recebidos  pela  Assembleia
Legislativa no âmbito do Convênio Siconv nº 811.906/2014, celebrado com a União
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, no valor de R$744.684,00 (setecentos
e quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais).
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Art. 3º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 13 de abril de 2015.
Adalclever Lopes, presidente – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio

Braz – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.615, de 13 de abril de 2015)
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

*  –  O  quadro  com  a  classificação  e  o  valor  da  suplementação  de  dotação
orçamentária foi publicado no Diário do Legislativo, de 16.4.2015.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.615, de 13 de abril de 2015)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* – O quadro com a classificação e o valor da anulação de dotação orçamentária foi

publicado no Diário do Legislativo, de 16.4.2015.

ATAS
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 14/4/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  –
Correspondência:  Ofícios  –  Questão  de  Ordem  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  1.013  a  1.062/2015  –
Requerimentos  Ordinários  nºs  914  a  954/2015  –  Proposições  Não  Recebidas:
Requerimento da Comissão de Educação – Oradores Inscritos: Discurso do deputado
Professor  Neivaldo;  Questão de Ordem;  chamada para  recomposição de quórum;
existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;  discurso  do
deputado Bosco; Questão de Ordem – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.  –

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio
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Jorge – Antonio Lerin – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio –
Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – 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  Avelar  Oliveira  – Fábio Cherem –  Felipe  Attiê  – Geisa
Teixeira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares
– Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais – João Leite – João Vítor Xavier –
Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Missionário  Márcio
Santiago – Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo –
Roberto Andrade – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tito Torres – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h9min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  O deputado Noraldino Júnior, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

–  O  deputado  Anselmo  José  Domingos,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr.  Antônio  Carlos  de  Alvarenga Freitas,  chefe  de  gabinete  da  Polícia  Civil,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 9.275/2014, da Comissão de
Segurança Pública.

Do  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  secretário  de  Defesa  Social  (2),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.201  e  9.204/2014,  da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Blal  Yassine Dalloul,  secretário-geral  do Conselho  Nacional  do Ministério
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Público, prestando informações relativas ao Requerimento n° 143/2015, da Comissão
de Segurança Pública.

Do Sr. João Cruz Reis Filho, secretário de Agricultura (2), prestando informações
relativas aos Requerimentos n°s 9.135 e 9.182/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do Sr. Marco Aurélio Crocco Afonso, presidente do BDMG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 222/2015, da Comissão do Trabalho.

Da Sra. Patrícia Nunes Pereira e do Sr. Raimundo Duarte, da Diretoria de Assuntos
Regulatórios  da  Claro,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
9.139/2014, da Comissão de Participação Popular.

Questão de Ordem
O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente,

gostaria  de  parabenizar  V.  Exa.  por  seu  aniversário  no  sábado.  É  uma  alegria
constante,  perene  para  todos  nós  ter  conosco  essa  inteligência,  essa  vida
extraordinária como médico,  como parlamentar,  como cidadão.  Então,  para nós é
uma  alegria  imensa,  mais  uma  vez,  V.  Exa.  conduzir  os  trabalhos  nesta  tarde.
Também gostaria,  Sr.  Presidente, de registrar  em nome do nosso povo do Sul de
Minas  a  nossa  enorme  alegria  com  o  Município  de  Santa  Rita  do  Sapucaí.
Recentemente, no  Fantástico,  a cidade foi escolhida como a melhor do Estado de
Minas  Gerais  no  que  se  refere  à  gestão  pública,  pela  qualidade  de  vida,  pela
aplicação  do  dinheiro  na  educação  e  na  saúde.  Enquanto  outros  municípios
milionários  nada  fazem,  jogam  dinheiro  pelo  ralo,  Santa  Rita  do  Sapucaí,  pela
austeridade, pela determinação, pela competência do prefeito Jefferson Mendes, tem
realmente se tornado uma cidade referência, não somente pelo polo tecnológico que
temos,  a  Inatel,  que  está  completando  50 anos  –  e  esta  Casa em  setembro  irá
homenagear  essa importante  instituição –,  como também  na parte  administrativa.
Todos os setores trabalham incansavelmente na construção da verdadeira cidadania.
A manchete do  Fantástico, no domingo, deixou-nos muito felizes, particularmente a
nossa região. Quero expressar aqui, já fizemos por escrito para os anais da Casa, a
mensagem ao nosso prefeito Jefinho, ao Reinaldo, presidente da Câmara, e a todo o
povo  de  Santa  Rita.  Quero  registrar  também  que  nesta  manhã,  em  Brasília,  foi
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reeditada a frente parlamentar do setor têxtil, que leva o nome José Alencar. Como V.
Exa.  lembra,  tivemos  no ano passado a Frente Parlamentar  em Defesa do Setor
Têxtil, que vem sofrendo muito. Hoje o setor ocupa o 3º lugar no Brasil, perdendo
para  São  Paulo  e  Santa  Catarina.  Constantemente,  estamos  enfrentando  a
concorrência  da  China,  a  invasão  do  produto  chinês.  Sabemos  das  enormes
dificuldades. O presidente da Abit, o querido amigo Aguinaldo Diniz, fez um trabalho
extraordinário  em  todo  o  Brasil  e  principalmente  na  nossa  região,  no  centro
metropolitano,  demonstrando,  acima de tudo,  o compromisso de Minas Gerais  na
geração de emprego e  renda.  Quero  parabenizar  os  parlamentares  mineiros  que
fazem parte dessa frente, cuja data se comemora dia 21 de abril. Também quero dizer
que temos uma frente parlamentar em defesa do setor têxtil. Pedimos neste mandato
sua reedição,  para  poder  estar  sempre em sintonia,  discutindo ações  maiores na
Câmara Federal. Diga-se de passagem, o nosso senador Aécio Neves sempre esteve
à frente,  nesses  quatro  anos,  em  defesa  de  todo  o  setor  produtivo.  Temos,  com
certeza,  de comemorar sua reedição.  É muito importante discutirmos isso. Hoje o
setor têxtil está perdendo muito da sua competitividade. Sabemos que a tributação, o
dólar e a chegada do produto chinês trazem como consequência o desemprego a
tantas e tantas empresas. Em Belo Horizonte, em todo o Estado de Minas Gerais e,
particularmente,  o meu Sul  de Minas estão sofrendo muito  com essa questão da
concorrência  desleal  do  produto  chinês.  De  qualquer  maneira,  com  a  reedição
importante  da  frente  parlamentar  em  defesa do  setor  têxtil,  que  leva  o  nome do
saudoso José Alencar,  queremos  desejar  muito  trabalho.  Em  breve teremos  uma
comissão  trabalhando  conosco,  visitando  nossas  regiões.  Com  certeza,  faremos
conjuntamente, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Sr. Presidente, quero pedir
a V. Exa. que fique registrado o pedido para que seja reeditada a Frente Parlamentar
da Industria Mineira. Temos trabalhado muito junto à Fiemg. Estamos aguardando
decisão da Mesa  para  lançar  a  Frente  Parlamentar  da  Industria  Mineira.  V.  Exa.
esteve conosco na abertura, na instalação oficial. Para nós, mineiros, isso é muito
importante  neste  momento  difícil  de  crise  que  estamos  vivendo.  Com  certeza,  a
Assembleia estará sempre presente por meio da comissão da indústria e comércio e
de outras em defesa da nossa indústria, que gera emprego e renda. Deixo a V. Exa.
meu abraço carinhoso.
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O presidente – Registro as palavras do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado, se
for possível, faça um ofício da sua solicitação, do seu requerimento para colocarmos
nos anais da Casa. Agradeço as palavras generosas do grande amigo.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.013/2015

Concede  anistia  aos  servidores  públicos  da  Secretaria  do  Estado  de Educação
integrantes do quadro de pessoal das Leis nºs 15.293, de 2004, e 15.784, de 2005,
que aderiram ao movimento grevista de sua categoria nas paralisações realizadas
nos dias 24/2/2011, 29/3/2011, 19/4/2011, 4/5/2011, 11/5/2011, 31/5/2011, no período
de 8/6/2011 a 28/9/2011, 26/10/2011, 10/11/2011 e 22/11/2011 e nos dias 14/3/2012,
15/3/2012,  16/3/2012,  5/9/2012  e  26/9/2012,  em  decorrência  de  movimentos
reivindicatórios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica concedida anistia aos servidores públicos da Educação que aderiram

ao  movimento  grevista  de  sua  categoria  nas  paralisações  realizadas  nos  dias
24/2/2011,  29/3/2011,  19/4/2011,  4/5/2011,  11/5/2011,  31/5/2011,  no  período  de
8/6/2011 a 28/9/2011,  26/10/2011,  10/11/2011 e  22/11/2011 e nos dias  14/3/2012,
15/3/2012,  16/3/2012,  5/9/2012  e  26/9/2012,  em  decorrência  de  movimentos
reivindicatórios.

Art. 2º – Fica assegurado o cômputo do período indicado no art. 1º como tempo de
efetivo exercício e contribuição para todos os efeitos e finalidades.

Art. 3º – Ficam sem efeito os processos administrativos disciplinares instaurados
em  virtude  dos  movimentos  paredistas,  bem  como  aqueles  instaurados  por
consequência destes.

§  1º  –  Para  fins  deste  artigo,  consideram-se  processos  instaurados  por
consequência dos movimentos paredistas:

I – descumprimento do calendário de reposição;
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II – descumprimento do dever de lealdade em virtude de atos praticados durante o
movimento paredista ou durante a reposição;

III  –  outros  que,  ainda  não  mencionados,  possam  ser  caracterizados  como
consequência dos movimentos de paralisação ou greve.

§ 2º – Deverão ser arquivados, de plano, os processos administrativos disciplinares
em curso que versarem sobre o objeto desta lei.

§ 3º – Os processos administrativos disciplinares referentes à matéria desta lei que
já tiverem sido concluídos:

I – em caso de aplicação de penalidade de repreensão prevista no art. 244, inciso I,
da Lei nº 869, de 1952, as anotações correspondentes deverão ser retiradas da ficha
funcional do servidor.

II – em caso de aplicação de penalidade de suspensão prevista no art. 244, inciso
III, da Lei nº 869, de 1952, sem prejuízo da medida prevista no inciso anterior, terá o
servidor o direito à restituição de todos os valores remuneratórios descontados com
os reflexos financeiros retroativos correspondentes, no mesmo prazo estabelecido no
art. 2º desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Rogério Correia
Justificação: O constituinte de 1988 inaugurou o direito do servidor à organização

em sindicatos e o direito à greve. Na atual redação da Constituição da República, o
art. 37, inciso VI, reconhece o direito à livre associação sindical, enquanto o inciso VII
prevê o direito à greve que deve ser regulamentado por lei específica.

O  Supremo  Tribunal  Federal  conheceu  o  Mandado  de  Injunção  nº  708  e,  ao
conceder  a  ordem,  propôs  a  aplicação  da  Lei  nº  7.783,  de  1989,  em  votação
majoritária, no que couber, para os servidores públicos, tendo em vista a omissão
legislativa, in verbis: “Decisão: O Tribunal, por maioria, nos termos do voto do Relator,
conheceu do mandado de injunção e propôs a solução para a omissão legislativa com
a aplicação da Lei  nº  7.783,  de  28  de  junho de 1989,  no  que couber,  vencidos,
parcialmente,  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski,  Joaquim  Barbosa  e
Marco Aurélio,  que limitavam a decisão à categoria representada pelo sindicato e
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estabeleciam  condições  específicas  para  o  exercício  das  paralisações.  Votou  a
Presidente,  Ministra  Ellen  Gracie.  Ausente,  justificadamente,  a  Senhora  Ministra
Cármen Lúcia, com voto proferido em assentada anterior. Plenário, 25.10.2007”.

É  por  essa  razão  que  alguns  aspectos  peculiares  devem  ser  levados  em
consideração para que não resultem em punição indevida do servidor, como ocorre
nos descontos remuneratórios que alguns órgãos públicos adotam, em prejuízo da
eficiência administrativa e do exercício constitucional de greve.

A ausência  de  lei  especifica  sobre  o  tema em  comento  gera  uma situação  de
conflito, na medida em que parte dos órgãos públicos não computa como os dias de
greve ou paralisações como efetivo exercício e contribuição.

Por outro lado, importante é salientar que, como entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a simples participação na greve, não constitui falta grave; se não, vejamos:
STF. Súmula 316 – “A simples adesão à greve não constitui falta grave”.

Não se tratando, como visto, de falta grave a participação em greve, os dias de
participação deveriam ser computados na ficha funcional do servidor, para todos os
fins, o que de fato, não ocorreu por parte da administração pública estadual.

Ainda, não deveriam ser propostos processos administrativos disciplinares – que de
fato  foram  –  contra  servidores  participantes  de  movimentos  legítimos  de
reivindicação.

A discussão que se propõe no projeto de lei ora apresentado não é nova e já foi
objeto de propostas anteriores, conforme Decretos nºs 35.213 e 35.260, de 1993, e
Decreto nº 36.428, de 1994, nos quais as faltas ao serviço cometidas pelo servidor no
período  compreendido  entre  10/3/1993  a  24/5/1993,  decorrentes  de  movimento
grevista do funcionalismo estadual, foram anistiadas.

Esta proposição visa a pacificar o tratamento dado pelos administradores públicos
no contexto da greve no serviço público, em que os descontos remuneratórios e a
instauração de processos administrativos disciplinares adquirem caráter  punitivo  e
inibem a plena manifestação do direito de greve.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.014/2015
Altera Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação

permanente e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 3° da Lei n° 15.082, de 27 de abril de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º – (...)
Parágrafo único – Excetua-se da proibição prevista, mediante autorização do órgão

ambiental competente:
I – no inciso I do caput deste artigo, a intervenção de utilidade pública e interesse

social;
II – no inciso II do  caput deste artigo, a intervenção de interesse social nos rios

Grande e Jequitinhonha e nos afluentes de ambos para fins de extração de areia,
argila,  saibro e cascalho,  nos trechos declarados de preservação permanente por
esta lei;

III  –  regulamento  listará  os  afluentes  em que estarão autorizadas  as  atividades
previstas no inciso II deste parágrafo.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, proíbe taxativamente a

extração de areia, cascalho e demais minerais em longos trechos de rio declarado
como “rio de preservação permanente”. Tal imposição, de acordo com o art. 2º da
referida lei, tem o objetivo de proteger paisagens naturais, favorecer condições para
recreação  em  contato  com  a  natureza,  proporcionar  desenvolvimento  de  práticas
náuticas e desenvolver a pesca turística e amadorística.

Entretanto,  a  extração  de  areia  e  cascalho  é  de  fundamental  importância
econômica,  sobretudo  para  a  construção  civil  e  a  ampliação  de  infraestrutura
necessárias ao desenvolvimento dos municípios.

Sendo assim,  o que se pretende é que,  obedecidas as  orientações dos órgãos
ambientais e com a necessária autorização destes, se possibilite a tão importante
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extração de areia e cascalho em pequena escala, nas áreas declaradas como “rio de
preservação permanente”,  bem como as atividades  econômicas de baixo impacto
ambiental,  sempre  com o devido  acompanhamento  dos órgãos  ambientais  e  com
medidas mitigadoras e de recomposição do meio ambiente.

Com  base  no  exposto,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à
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 1.015/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 505/2011)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece
oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetiva e de
uso corrente a linguagem codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, fica acrescida dos seguintes

arts. 4º e 5º, renumerando-se os demais:
“Art.  4º  –  O  Estado  qualificará  servidores  para  o  atendimento  aos  deficientes

auditivos  utilizando  recursos  financeiros  provenientes  do  Tesouro  Estadual,  de
repasses  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  –  FAT  –  e  de  convênios  com
instituições nacionais e internacionais.

Art.  5º – Cópia desta lei  será afixada,  em local  visível,  nas repartições públicas
voltadas para o atendimento externo.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  de  lei  faz  parte  do  reconhecimento  da  cidadania  das

pessoas  com deficiência  auditiva,  que  hoje  se  identificam  como um  grupo  social
minoritário e que demandam direitos que atendam às suas diferenças em relação às
demais  pessoas,  entre  eles  o  direito  elementar  de  comunicação.  A linguagem de
sinais é a forma de comunicação utilizada pelos surdos em todo o mundo. Embora
não  exista  uma  língua  de  sinais  universal,  pode-se  dizer  que  existem  códigos
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predominantes. No caso do Brasil, a língua predominante chama-se Língua Brasileira
de Sinais – Libras –, que é compreendida e utilizada pela maioria das pessoas surdas
e  por  portadores  de  deficiências  auditivas.  É  justo  que  esses  cidadãos  sejam
atendidos, em repartições públicas do Estado, por pessoas capacitadas a estabelecer
um processo de comunicação através da mesma linguagem utilizada por eles.

Este projeto visa a amenizar a discriminação sofrida pelas pessoas portadoras de
deficiência auditiva, as quais têm dificuldade de ser totalmente compreendidas. Assim
sendo, solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à aprovação da 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 1.016/2015
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mercês 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 Mercês o imóvel

com área de 10.350m² (dez mil trezentos e cinquenta metros quadrados), no lugar
denominado Santa Amélia, Município de Mercês, devidamente registrado a fls. 68 do
Livro 3-G de transcrição das transmissões, sob a Matrícula nº 4.333, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

Parágrafo único – O imóvel  de que trata o  caput  deste artigo será destinado à
realização de permuta para a construção de posto de saúde rural.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade  do  Estado  ao  Município  de  Mercês.  O  interesse  do  município  na
formalização  fundamenta-se  no  fato  de  poder  utilizar  o  imóvel  de  forma  mais
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proveitosa para a coletividade, neste caso através da permuta destinada à construção
de posto de saúde rural.

Importante ressaltar que o imóvel se encontra em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Assim, é fundamental que lhe
seja dada uma adequada função social.

Frise-se ainda que o município se vê obrigado a alugar diversos imóveis para o
funcionamento  da  própria  administração  pública,  já  que  não  dispõe  de  imóveis
próprios para tal, utilizando assim de recursos que poderiam ser dirigidos para o bem-
estar da população.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.017/2015
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês 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 Mercês

o imóvel com área de 983,46m² (novecentos e oitenta e três vírgula quarenta e seis
metros  quadrados),  situado  na  Praça  Dr.  Castellões,  no  Município  de  Mercês,
devidamente registrado a fls. 213 do Livro 2-D de registro geral, sob a Matrícula nº R-
18-710, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno doado

anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais proveitosa à coletividade.
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Importante é ressaltar que o imóvel referido se encontra em completo abandono,
sofrendo  a  ação  do  tempo,  que  vem  corroendo  suas  estruturas.  Portanto,  é
fundamental que lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, contamos com o apoio dos nobres deputados e
deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.018/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.451/2011)

Institui o Dia da Conscientização contra o Bullying e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o dia 20 de março como o Dia da Conscientização contra o

Bullying.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O bullying é caracterizado pela prática repetitiva e intencional de atos

intimidadores e ofensivos, como humilhações, discriminação e exclusão, causando
consequências  negativas  na  formação  social  de  crianças  e  adolescentes.  É  de
grande interesse do Estado preservar o direito do indivíduo de conviver num ambiente
livre de tal humilhação.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – com
estudantes do ensino fundamental nas Capitais brasileiras revela que cerca de um
terço dos estudantes afirma ser vítima de bullying.

Para que seja lembrado como um incentivo ao respeito do jovem para com seu
semelhante,  é de suma importância que fique instituído o Dia da Conscientização
contra o Bullying.

Espero, portanto, contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à
aprovação desta proposição .

–  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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.019/2015
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mercês 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 Mercês o imóvel

com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  de  terreno  rural,  no  lugar
denominado Retiro,  no Município de Mercês, devidamente registrado a fls.  146 do
Livro 3-I de transcrição das transmissões, sob a Matrícula nº 7.183, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

Parágrafo  único  – O imóvel  de  que trata o art.  1º  será  destinado ao apoio,  ao
incentivo e à instalação de atividade industrial.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado ao Município de Mercês.
O interesse do município na referida formalização fundamenta-se no fato de que

poderá utilizar o imóvel de forma mais proveitosa à coletividade, empregando-o na
instalação de atividade industrial.

Importante é ressaltar que o imóvel se encontra em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto, é fundamental que lhe
seja dada uma adequada função social.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.020/2015
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao  Município de Mercês o imóvel que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município de Mercês o

imóvel  com área de 10.075m²  (dez mil  e  setenta  e  cinco  metros  quadrados),  de
terreno  rural,  no  lugar  denominado  Serra,  no  Município  de  Mercês,  devidamente
registrado a fls. 266 do Livro 3-F de transcrição das transmissões, sob a Matrícula nº
3.835, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado ao Município de Mercês.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais proveitosa à coletividade,  empregado no apoio ao produtor  rural,  que,  neste
momento, não dispõe de local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante é ressaltar que o imóvel se encontra em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto, é fundamental que lhe
seja dada uma adequada função social.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.021/2015
Cria a Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Taquaraçu, situada

nos  Municípios  de  Taquaraçu  de  Minas,  Caeté,  Nova  União,  Santa  Luzia  e
Jaboticatubas, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica criada a Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio

Taquaraçu como Unidade de Conservação de Uso Sustentável, sob a denominação
de APA Bacia do Taquaraçu, que é formada pela bacia hidrográfica situada desde
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suas nascentes, nos Municípios de Caeté e Nova União, até sua desembocadura no
Rio  das Velhas,  no  Município  de  Santa  Luzia,  e  cujo  território  abrange parte  dos
Municípios de Taquaraçu de Minas, Caeté, Nova União, Santa Luzia e Jaboticatubas.

Parágrafo  único  – Os limites  de  área de que trata o  caput deste artigo  são os
definidos  pelo  perímetro  da  bacia  hidrográfica  do  Rio  Taquaraçu,  a  montante  da
confluência com o Rio das Velhas.

Art. 2° – A APA Bacia do Taquaraçu destina-se à recuperação, à preservação e à
conservação do rio Taquaraçu e de seus afluentes e:

I – à proteção do ecossistema ribeirinho para a manutenção do regime hidrológico;
II – à preservação dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica;
III  –  à  recomposição  florestal  da  vegetação  ciliar  e  das  demais  áreas  de

preservação permanente previstas na Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991;
IV – à melhoria das condições para a recuperação e a proteção da fauna e da flora

regionais, em especial das espécies ribeirinhas e da ictiofauna;
V – à melhoria da qualidade ambiental das áreas circunvizinhas.
Art. 3° – Fica proibido, na área de proteção ambiental das áreas circunvizinhas:
I  –  promover  ações  de  desmatamento  e  degradação  ambiental  de  drenagem,

aterro, obstruções de canais e outras que descaracterizem os ecossistemas da bacia,
sem as medidas compensatórias de recuperação ambiental, resguardando o efeito
estabilizador da cobertura vegetal contra o aparecimento dos pontos suscetíveis à
erosão;

II – realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio ecológico ou que atentem
contra os objetivos referidos no artigo anterior;

III  –  realizar  terraplenagem, aterros  e demais  obras de  construção civil  sem as
devidas  medidas  de  proteção  aos  ecossistemas,  previamente  aprovadas  pelos
órgãos ambientais ou de gestão da APA;

IV – usar herbicidas em áreas ribeirinhas ou produtos químicos numa área de 150m
(cento e cinquenta metros) das margens e lançar efluentes sem o prévio tratamento;

V – pescar com utilização de redes, tarrafas, armadilhas ou assemelhados.
Art. 4° – A APA do Rio Taquaraçu será regulada em decreto do Poder Executivo, no

prazo de até cento e oitenta dias a contar da promulgação desta lei, o qual disporá
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sobre os  zoneamentos  ecológico  e  econômico  de  toda  a  bacia  hidrográfica
constituinte da unidade, estabelecendo as atividades a serem encorajadas, limitadas,
restringidas ou proibidas em cada zona de acordo com a legislação aplicável.

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, 14 de abril de 2015.
João Leite
Justificação: Localizado no médio Rio das Velhas, em sua margem direita, o Rio

Taquaraçu nasce em Caeté, passa por Nova União e vai até a cidade de Taquaraçu
de Minas. Apesar do esgoto ser lançado diretamente em seus cursos d'água, suas
águas  ainda  encontram-se  em  bom  estado,  como  mostram  os  dados  de
monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas de 2008, que indicam o
Taquaraçu como um dos rios com as melhores condições de oxigênio dissolvido na
água da bacia  do Rio  das Velhas.  Isso se explica  em parte  pelas  características
pouco  urbanizadas  de  seu  território  e  indica  o  potencial  de  sua  bacia  para  o
abastecimento humano.  O oxigênio do Rio Taquaraçu se mantém dentro dos limites
em todas as campanhas ao longo dos anos e apresenta também melhoria na taxa de
contaminação  por  tóxicos.  Apesar  disso,  ressalta-se  na  região  a  agricultura  com
utilização de agroquímicos.

Segundo os  dados  da Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente,  o  Rio  Taquaraçu
possui água classe 1, que é considerada apropriada ao abastecimento doméstico,
com tratamento simplificado.

O esgoto que é lançado  in natura nos cursos d'água nos municípios da bacia do
Taquaraçu deve receber o tratamento devido, a fim de possibilitar a correta utilização
da água para o consumo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Município de Taquaraçu de Minas está inserido na área de abrangência da APA
Morro  da  Pedreira.  Caeté,  por  sua  vez,  integra  a  região  da  APA Sul  –  Área  de
Proteção Ambiental  Sul  da  Região  Metropolitana  de Belo  Horizonte  –,  criada  em
1994, mas devemos ter uma visão global da região, com um estudo aprofundado de
todas as interferências ambientais.

Pelo exposto, submeto este projeto de lei aos pares desta Casa para, aprovando-o,
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prestarem uma valiosa contribuição à bacia do Rio Taquaraçu e consequentemente à
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 1.022/2015
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Mercês  os  imóveis  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mercês:
I – imóvel com área de 4.200m² (quatro mil e duzentos metros quadrados), situado

no lugar denominado Largo Santo Antônio, nesse município, registrado sob o nº R-6-
305, a fls. 5 do Livro 2-A de Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Mercês, local em que funciona a Escola Municipal Dona Chiquinha;

II – imóvel rural com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar
denominado Ribeirão Santo Antônio, nesse município, registrado sob o nº 4.646, a fls.
134  do  Livro  3-G  de  Transcrição  das  Transmissões,  no  Cartório  de  Registro  de
Imóveis  da Comarca de Mercês, local  em que funciona a Escola Municipal  Rural
Ribeirão de Santo Antônio;

III  – imóvel rural com área de 10.000m² (dez mil  metros quadrados), situado no
lugar denominado Palestina/Serra, nesse município, registrado sob o nº 5.485, a fls.
43 do Livro 3-H de Transcrição das Transmissões, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Mercês, local em que funciona a Escola Municipal Rural Vereador
Jayme Ferreira.

Parágrafo  único  –  Os  imóveis  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  continuarão
abrigando as referidas escolas.

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhes tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
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Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno doado
anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.

O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi
dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais proveitosa à coletividade.

Importante é ressaltar que o imóvel se encontra em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto, é fundamental que lhe
seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, contamos com o apoio dos nobres deputados e
deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.023/2015
Altera a Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre produção,

comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, fica acrescida do seguinte

art. 8-A:
“Art. 8-A – Ficam os revendedores de produtos agrotóxicos obrigados a informar

mensalmente, até o dia 10 de cada mês subsequente, às Secretarias de Estado 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, quer sejam eles consumidores finais, quer não.

Parágrafo único – Ficam os revendedores de produtos agrotóxicos obrigados, no
ato  da  venda,  a  instruir  o  comprador  quanto  ao  manuseio  e  ao  uso  correto  dos
produtos vendidos e a disponibilizar endereços para onde encaminhar acidentados
em decorrência do uso e da aplicação desses produtos.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
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Fábio Cherem
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 do Estado de Minas Gerais, 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  o  meio
ambiente do Estado. 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.

Pelo  anseio  estampado  nos  depoimentos,  nas  declarações  e  nos  desejos
expressos  dos  participantes  dessa  profícua  audiência  pública,  contamos  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 do
Estado de Minas Gerais.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 587/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.024/2015
Dispõe  sobre  a  proibição  aos  estabelecimentos  comerciais  de  submeter  os

consumidores à conferência de mercadorias após serem efetivados o pagamento e a
liberação pelos caixas registradores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos comerciais situados no Estado, ficam proibidos de
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submeter  os  consumidores  à  conferência  das  mercadorias  depois  de  serem
efetivados o pagamento e a liberação pelos caixas registradores.

Art.  2º  – O desrespeito ao art.  1º  desta lei  é  infração às normas de defesa do
consumidor, ficando o estabelecimento infrator sujeito às sanções administrativas que
lhe couber, presentes no parágrafo único e incisos do art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem prejuízo das
ações de naturezas civil e penal e das definidas em normas específicas.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  Esta  proposição tem por  objetivo  coibir  práticas  constrangedoras  e

abusivas contra o consumidor.
Em certos estabelecimentos comerciais, o consumidor, após realizar o pagamento

pelas mercadorias que adquiriu, é obrigado a passar por uma espécie de revista, na
qual um funcionário confere os produtos de acordo com a nota fiscal. Essa atitude
constrange o consumidor, forçado a se submeter a esse descabido controle.

Este projeto de lei visa a impedir tal constrangimento.
– 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 1.025/2015
Obriga os fornecedores de produtos e de serviços no Estado a devolver o troco em

espécie e integralmente nos casos de pagamentos efetuados em moeda corrente.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Na falta de cédulas ou de moedas para efetuar o troco, o fornecedor fica

obrigado a reduzir o valor dos produtos ou serviços em benefício do consumidor, nos
casos de pagamentos efetuados em moeda corrente.

Art. 2º – Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos sem o
consentimento prévio do consumidor.

Art.  3º  – Os fornecedores  de  produtos  e  de  serviços  afixarão,  em local  visível,
próximo ao caixa, placa com o conteúdo dos arts. 1º e 2º desta lei.
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Art.  4º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  a  imposição  de
sanções administrativas previstas na Lei  Federal  nº  8.078,  de 11 de setembro de
1990.

Parágrafo único – Os valores decorrentes da imposição das sanções de que trata o
caput deste  artigo  deverão  ser  destinados  ao  Fundo  de  Defesa  do  Consumidor,
observadas as disposições da legislação específica.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  O teor  desta proposição tem 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, como princípios gerais de direito.

Nada obstante a importância social da matéria, constata-se sua absoluta falta de
regulação  no  Estado,  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.
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Um contundente parecer do Ministério Público do Estado de Ceará assim apresenta
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.  Esta  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 a 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 esta prática comercial. Na verdade, sequer existe ilegalidade, porém, o
grande  problema é  que  a  utilização  destes  preços,  no  mais  das  vezes,  gera  ao
consumidor subtotais com valores “quebrados”, como, por exemplo, dois produtos de
R$1,99 (um real e noventa e nove centavos) 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 1 (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 esta 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 isto, 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. Isto 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.
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Se, de um lado, não tem o consumidor obrigação de aceitar receber o troco menor,
de outro, o lojista não tem a obrigação de arcar com estes custos, pois o grande
problema é a indisponibilidade da moeda de 1 (um) centavo no mercado. Porém, se
existe alguém que certamente deve ser protegido destes 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  desta  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
estes  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.  Este  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,
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os estabelecimentos comerciais devem ter condições para devolução do troco, sem
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  Estatual  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  Estado,  o  equilíbrio  nas
relações de consumo, como determina o art. 4º da Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Pela enorme relevância social dessa matéria, 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 488/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.026/2015
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês 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 Mercês

o imóvel constituído de um terreno urbano, com área de 360m² (trezentos e sessenta
metros quadrados), situado nesse município, registrado sob a matrícula nº 43, R-6 e
AV-11, a fls. 43 e 128 dos Livros 2 e 2-C de Registro Geral, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Mercês.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo fazer  reverter  ao  Município  de

Mercês terreno doado anteriormente ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada  ao  imóvel  a  destinação  pretendida  quando  da doação.  Feita  a  reversão,  o
referido  imóvel  poderá  ser  utilizado  de  forma  mais  proveitosa  à  coletividade,
empregado no apoio  ao  produtor  rural  que,  neste  momento,  não dispõe de local
destinado ao suporte de sua atividade.

É importante ressaltar que o imóvel a que se refere este projeto encontra-se em
completo abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas.
Portanto, mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando  justa  a  pretensão,  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 1.027/2015
Institui a campanha Maio Amarelo no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituída no Estado a campanha denominada Maio Amarelo, a ser

realizada  anualmente  durante  o  mês  de  maio,  com  o  objetivo  de  sensibilizar  a
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população quanto à importância do combate e da prevenção a acidentes no trânsito.
Parágrafo único – O símbolo da campanha a que se refere o caput deste artigo será

um laço amarelo.
Art. 2º – Durante a campanha a que se refere esta lei, serão desenvolvidas ações

de conscientização e educação da população quanto ao tema, com a realização de
campanha publicitária, palestras, simpósios e outros eventos afins.

Art. 3º – A campanha a que se refere esta lei passa a integrar o calendário oficial de
datas e eventos do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a

atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o
mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e, mais do que
chamar  a  atenção  da  sociedade  sobre  os  altos  índices  de  mortes,  feridos  e
sequelados permanentes no trânsito no País e no mundo, mobilizar seu envolvimento
e  também  dos  órgãos  de  governo,  empresas,  entidades  de  classe,  associações,
federações  e  sociedade  civil  organizada  para,  fugindo  das  falácias  cotidianas  e
costumeiras,  efetivamente  discutir  o  tema,  engajar-se  em  ações  e  propagar  o
conhecimento, abordando toda a amplitude que o tema exige, nas mais diferentes
esferas.

Acompanhando  o  sucesso  de  outros  movimentos,  como  o  Outubro  Rosa  e
Novembro Azul,  os  quais,  respectivamente,  tratam dos temas câncer  de  mama e
próstata, o Maio Amarelo estimula atividades voltadas à conscientização, ao amplo
debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de
cada cidadão, em seus deslocamentos diários no trânsito.

E,  por  isso,  o seu símbolo não poderia  ser  diferente  ao  laço  escolhido,  na  cor
amarela,  cuja simbologia em relação à conscientização no combate ao câncer de
mama, de próstata (e a sua identificação precoce) e, até mesmo, ao vírus do HIV,
está amplamente consolidada pela sociedade. A escolha propositada do laço como
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símbolo  do  movimento  vai  ao  encontro  da  necessidade de a  sociedade tratar  os
acidentes de trânsito como uma verdadeira epidemia e, consequentemente, acionar
cada cidadão a adotar as cautelas e prudência hábeis a poupá-lo de ser uma vítima.

Vale ressaltar que o Maio Amarelo, como o próprio nome traduz, é um movimento,
uma ação, não uma campanha, ou seja, cada cidadão, entidade ou empresa pode
utilizar o laço do Maio Amarelo em suas ações de conscientização tanto no mês de
maio, como, na medida do possível, durante o ano inteiro.

A motivação para o movimento Maio Amarelo não é novidade para a sociedade.
Muito pelo contrário, é respaldada em argumentos de conhecimento público e notório,
mas comumente desprezados sem a devida reflexão sobre o impacto na vida de cada
cidadão.

Em  conclusão,  aguarda-se  a  participação  e  o  envolvimento  de  todos  os
comprometidos com o bem-estar social, a educação e a segurança, em decorrência
de  cultura  própria  e  de  regras  de  governança  corporativa  e  função  social,  para
levantar essa bandeira e fazer do mês de maio o início da mudança, e do amarelo a
cor da atenção pela vida.

A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução
definindo o período de 2011 a 2020 como a Década de Ações para a Segurança no
Trânsito.  O  documento  foi  elaborado  com  base  em  um  estudo  da  Organização
Mundial da Saúde – OMS – que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes
por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas
sobreviveram com sequelas. São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas
ou a nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro
responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade, o segundo na faixa de 5 a
14  anos  e  o  terceiro  na  faixa  de  30  a  44  anos.  Atualmente,  esses  acidentes  já
representam um custo de US$518 bilhões por ano, ou um percentual entre 1% e 3%
do produto interno bruto de cada país.

Se nada for  feito,  a OMS estima que 1,9  milhão de pessoas  devem morrer  no
trânsito em 2020 (passando para a quinta maior  causa) e 2,4 milhões, em 2030.
Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes
a cada ano com traumatismos e ferimentos. A intenção da ONU com a Década de
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Ação para a Segurança no Trânsito é poupar, por meio de planos nacionais, regionais
e mundial, cinco milhões de vidas até 2020.

O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito,
precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África
do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por
acidente no trânsito.

O problema é mais grave nos países de média e baixa renda. A OMS estima que
90% das mortes acontecem em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui
o Brasil.  Ao mesmo tempo, esse grupo possui menos da metade dos veículos do
planeta  (48%),  o  que demonstra  que é  muito  mais  arriscado dirigir  um veículo  –
especialmente uma motocicleta – nesses lugares.

As previsões da OMS indicam que a situação se agravará mais justamente nesses
países,  por  conta  do  aumento  da  frota,  da  falta  de  planejamento  e  do  baixo
investimento na segurança das vias públicas.

De acordo com o Relatório Global de Segurança no Trânsito 2013, publicado pela
OMS, 88 países membros conseguiram reduzir o número de vítimas fatais. Por outro
lado, esse número cresceu em 87 países.

A chave para a redução da mortalidade,  segundo o relatório,  é garantir  que os
estados membros adotem leis que cubram os cinco principais fatores de risco: dirigir
sob o efeito  de álcool,  excesso de velocidade, não uso do capacete, do cinto de
segurança  e  de  cadeirinhas.  Apenas  28  países,  que  abrigam  7%  da  população
mundial, possuem leis abrangentes nesses cinco fatores.

O relatório destaca que:
– 89 países, cobrindo 66% da população mundial,  têm legislação com relação a

beber  e  dirigir,  com  limite  de  álcool  no  sangue  de  0.05g/dL ou  menor,  conforme
recomendado pela OMS;

– 90 países, cobrindo 77% da população mundial, têm leis que obrigam o uso de
capacete;

– 111 países, cobrindo 69% da população mundial, têm leis que obrigam o uso do
cinto de segurança para todos os ocupantes;

–  96  países,  cobrindo  32%  da  população  mundial,  têm  uma  legislação  para
cadeirinhas.
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O documento também aponta que na maioria dos países – mesmo alguns daqueles
com melhores resultados – a aplicação das leis é inadequada.

Alguns grupos foram identificados como aqueles com maior risco de morrer em
acidentes de trânsito:

– 59% das vítimas fatais estão na faixa etária dos 15 aos 44 anos, e 77% são
homens; pedestres e ciclistas representam 27% de todas as mortes no trânsito. Em
alguns  países,  esse  percentual  é  superior  a  75%,  resultado  de  décadas  de
negligência com a segurança desses usuários nas políticas públicas, em favor do
transporte motorizado;

– o risco de morrer em um acidente de trânsito é maior na África (24,1 a cada 100
mil pessoas) e menor na Europa (10,3 a cada 100 mil).

Considerando a incontestável relevância desse tema, propomos a campanha Maio
Amarelo  no  Estado,  de  forma a  difundir  o  movimento  e  fortalecer  a  iniciativa  da
prevenção, e contamos com o apoio de nossos nobres pares para sua aprovação.

– 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 1.028/2015
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês 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 Mercês

o imóvel constituído de um terreno urbano, com área de 300m² (trezentos metros
quadrados), situado nesse município, registrado sob a matrícula nº R-2-1383, a fls. 80
do Livro 2-E de Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Mercês.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo fazer  reverter  ao  Município  de

Mercês terreno doado ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi
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dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação e, feita a reversão, poderá
utilizar o referido imóvel de forma mais proveitosa à coletividade.

É importante ressaltar que o imóvel a que se refere este projeto encontra-se em
completo abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas.
Portanto, mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando  justa  a  pretensão,  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 1.029/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 591/2011)

Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da
Criança em escola pública ou privada do sistema estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino poderão

solicitar aos pais dos alunos com até sete anos de idade a apresentação do Cartão
da Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança no ato da matrícula.

Parágrafo único – Se o documento a que se refere o caput deste artigo estiver
desatualizado, a escola orientará os pais sobre a importância da vacinação e dos
cuidados com a saúde de seus filhos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  vacina  é  o  procedimento  que  visa  a  produzir  anticorpos  no

organismo,  contra  determinado  agente  infeccioso,  antes  que  uma  infecção  seja
causada por esse agente. 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 se prevenir algumas doenças, sendo, por isso, necessário se manter em dia a
vacinação das crianças.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 727/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.030/2015
Institui a Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída no Estado a Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais.
Art. 2º – A Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais abrange ações que visam

à  inclusão  produtiva,  por  meio  do  assessoramento,  do  apoio  à  infraestrutura  e
sustentabilidade das atividades e da qualificação profissional  dos empreendedores
individuais e empreendimentos familiares e coletivos.

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art.  3º  –  A Política  de  Inclusão  Produtiva  de  Minas  Gerais  tem  os  seguintes
objetivos:

I – desenvolver ações articuladas e integradas que possam contemplar o fomento
às  atividades  individuais,  coletivas  e  familiares  dos  setores  populares,
compreendendo ações de assistência técnica, qualificação profissional, intermediação
de mão de obra, incentivo ao crédito produtivo e apoio à comercialização e à melhoria
da infraestrutura;

II – conhecer as realidades social e produtiva das áreas onde os projetos serão
desenvolvidos, com o intuito de identificar as potencialidades e os atores envolvidos
no processo;

III  –  consolidar  uma metodologia  baseada na  economia  dos  setores  populares,
direcionada,  principalmente,  aos  beneficiários  inscritos  no  Cadastro  Único  para
Programas Sociais – CadÚnico –, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho
e Emprego – Sete.

§ 1º – O CadÚnico é regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 2007, coordenado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 2º  –  Serão contemplados na Política de Inclusão Produtiva  de Minas  Gerais,
prioritariamente, integrantes de empreendimentos individuais,  familiares e coletivos
inscritos  no  CadÚnico,  que  desenvolvem  atividades  nas  cadeias  produtivas  de
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reciclagem, confecção, alimentos, artesanato e no setor de serviços autônomos.
CAPÍTULO II
Da Gestão

Art. 4º – A gestão da Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais ficará a cargo
de  entidade  habilitada  em  processo  de  habilitação  pública  de  entidades,  a  ser
contratada pelo período de trinta meses para:

I – assessorar, realizar consultoria e dar suporte à gestão da Política de Inclusão
Produtiva de Minas Gerais;

II – dar suporte à Sete na execução do plano de trabalho referente ao Convênio nº
10/2009,  realizado entre o governo do Estado e o  Ministério  do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome;

III  – executar ações no âmbito do processo de educação social  e  profissional  e
demais ações da Sete.

Art. 5º – Compete à entidade a que se refere o art. 4º:
I – elaborar documento contendo instrumentos de sistematização da política de que

trata  esta lei,  constituindo manual  de orientação para  as  equipes  dos núcleos de
inclusão produtiva – NIP –, no prazo de sessenta dias contados da data de assinatura
do contrato;

II  –  desenvolver  cartilhas  que  serão  utilizadas  como  material  didático,  a  ser
entregue nos empreendimentos e utilizado nos trabalhos de campo das equipes dos
NIPs, no prazo de cento e vinte dias contados da data de assinatura do contrato;

III  –  desenvolver  sistema de  informação  –  software –  para  inserção  de  dados
socioeconômicos dos empreendimentos apoiados e seus planos de sustentabilidade,
no prazo de cento e vinte dias contados da data de assinatura do contrato;

IV  –  constituir  vinte  e  cinco  NIPs  nas  regiões  de  planejamento  e  municípios
priorizados  pela  Política  de  Inclusão Produtiva  de  Minas  Gerais  e  acompanhar  a
equipe de técnicos responsáveis pela assessoria dos empreendimentos apoiados;

V  –  capacitar  as  equipes  dos  NIPs  para  assessoria  aos  empreendimentos
produtivos,  permitindo  a  participação  como  ouvintes  de  cinco  técnicos  da
coordenação da Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais, indicados pela Sete;

VI  –  prestar  consultoria  técnica  especializada  aos  empreendimentos  coletivos
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apoiados que atuam nas cadeias produtivas de alimentação, artesanato, confecção,
reciclagem e do setor de serviços autônomos, considerando:

a)  a  realização  de  estudos  de  viabilidade  econômica  e  a  disponibilização  de
informações importantes aos empreendimentos, como contábeis,  de legislação,  de
crédito, etc.;

b) a organização de redes para compra e venda em conjunto;
c)  a  busca  de  mercado  institucional  para  a  compra  dos  produtos  dos

empreendimentos;
d) a assessoria em questões específicas, como jurídica, de contabilidade, de design

e outras;
VII – promover encontros regionais anuais com a participação dos representantes

dos municípios envolvidos e das equipes dos NIPs, com o objetivo de apresentar os
resultados  alcançados  e  realizar  as  adaptações  necessárias  das  ações
desenvolvidas.

§  1º  –  A entidade  gestora  deverá  apresentar  documento  contendo,  de  forma
detalhada,  as  técnicas  e  os  processos  que  serão  usados  pelos  NIPs  para  o
acompanhamento e o apoio aos empreendimentos durante os trabalhos de campo.

§ 2º – O documento de que trata o § 1º servirá de manual de orientação para as
equipes dos NIPs e deverá conter a descrição de metodologia única de abordagem e
o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade no acompanhamento direto
aos empreendimentos individuais, familiares e coletivos.

§ 3º – As cartilhas deverão conter temáticas pertinentes ao desenvolvimento do
negócio,  com  o  seguinte  conteúdo  mínimo:  economia  solidária,  participação  e
cidadania,  cooperativismo, associativismo,  empreendedorismo individual  e coletivo,
direitos trabalhistas, saúde e segurança no trabalho, estudo de mercado e viabilidade
econômica,  cálculo  de  preços,  formas  de  organização,  contabilidade  básica,
comercialização, planejamento e gestão de negócios, entre outros.

§  4º  –  O  software deverá  conter  toda  a  documentação  operacional,  técnica,
administrativa e financeira da Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais, como
planos operacionais mensais e relatórios mensais de todas as atividades realizadas.

§ 5º – O sistema de informação deverá incluir instrumentos para o desenvolvimento
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do trabalho de campo e a sistematização das assessorias, os resultados alcançados,
a inserção de cadastro e dados socioeconômicos dos empreendimentos apoiados e
seus planos de sustentabilidade, com intuito de gerar relatórios periódicos sobre a
condição de cada empreendimento e projeção quanto à capacidade de produção,
comercialização,  acesso  ao  crédito,  compras  e  vendas  em  rede  e  demandas  de
capacitação.

§ 6º – Cabe à entidade contratada realizar o treinamento dos usuários do sistema
de informação.

§ 7º – As equipes dos NIPs terão como base operacional escritórios de campo,
sendo  constituídas  cada  uma  por  um  coordenador  e  três  assessores  de
desenvolvimento.

§ 8º – Todas as equipes que compõem os NIPs deverão ser treinadas e participar
de cursos que contenham conteúdo programático que abrangem temas básicos como
economia  solidária  e  desenvolvimento  local,  gestão  e  viabilidade  econômica,
aspectos jurídicos, contábeis e acesso a crédito.

§ 9º – Os cursos mencionados no § 8º deverão prever ainda conteúdo programático
complementar  que  abranja:  o  histórico  do  cooperativismo  na  América  Latina,  os
limites e as possibilidades das fábricas recuperadas, das cooperativas e associações
de trabalhadores diante do modo de produção capitalista e das relações da economia
solidária  com  o  mercado  e  as  possibilidades  de  adequação  sociotécnica  nos
empreendimentos com características autogestionárias, as políticas públicas para a
promoção  da  economia  solidária,  os  projetos  de  educação  para  a  autogestão,
educação  popular,  conceitos  de  gênero,  raça,  etnia,  questões  ambientais,  de
reciclagem e sustentabilidade, redes de cooperação solidárias, políticas públicas e
poder local e movimentos sociais.

Art. 6º – Ficam instituídos vinte e cinco NIPs, implantados nos municípios-sede do
Estado responsáveis pela assessoria e pelo acompanhamento dos empreendimentos
individuais, familiares e coletivos.

Parágrafo único – O NIP terá a seguinte composição:
I – um coordenador;
II – três assessores de desenvolvimento.
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Art. 7º – Compete ao NIP:
I – acompanhar e assessorar os empreendimentos;
II – realizar o levantamento das demandas de assessoria técnica especializada, tais

como contabilidade, orientação jurídica, design, entre outras;
III – realizar o levantamento das demandas de infraestrutura, como a necessidade

de insumos e equipamentos;
IV – verificar a necessidade de qualificação profissional dos beneficiários;
V – buscar crédito produtivo e intermediar a contratação de mão de obra.
Art. 8º – São estratégias de atuação dos NIPs:
I – para atendimento aos empreendimentos individuais e familiares:
a) cada assessor de desenvolvimento acompanhará dois empreendimentos por dia;
b)  cada  assessor  deverá  realizar,  pelo  menos,  uma  visita  por  semana  a  cada

empreendimento;
c)  serão  assessorados  trinta  empreendimentos  por  mês  (3  assessores  x  2

empreendimentos por dia x 5 dias por semana = 30 empreendimentos assessorados
por mês);

d)  o  tempo  médio  de  acompanhamento  de  cada  empreendimento  será  de  três
meses;

II – para atendimento aos empreendimentos coletivos:
a)  o  coordenador  assessorará  dois  empreendimentos  por  semana,  durante  o

período de doze meses;
b)  cada  assessor  de  desenvolvimento  acompanhará  dois  empreendimentos  por

semana, durante o período de doze meses;
c)  o  número  de  empreendimentos  assessorados  por  NIP  será  de  oito

empreendimentos ao longo de doze meses (4 técnicos x 2 empreendimentos por
semana x 25 núcleos = 200 empreendimentos assessorados por mês);

d)  o tempo médio de acompanhamento de cada empreendimento será de doze
meses.

Art. 9º – O coordenador do NIP deverá ter formação em nível superior e experiência
em coordenação de grupos operativos e projetos sociais.

Parágrafo único – São atribuições do coordenador:
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I – planejar, coordenar e monitorar o trabalho de campo;
II  –  promover  a  interação  entre  a  equipe  dos  NIPs,  os  grupos  populares,  as

entidades parceiras e a comunidade;
III – coordenar a assessoria aos empreendimentos populares;
IV – acompanhar o desenvolvimento do planejamento estratégico e do estudo de

viabilidade;
V – encaminhar demandas para a Sete;
VI  –  contribuir  para  a  democratização  efetiva  e  a  otimização  econômico-

administrativa  dos  empreendimentos,  sob  a  perspectiva  da  cidadania  e  dos
desenvolvimentos pessoal e social compartilhados;

VII  –  acompanhar  e apoiar  o  poder  público  na  formulação e implementação de
políticas públicas;

VIII – assessorar na estruturação organizacional a nível administrativo e financeiro
dos empreendimentos;

IX – promover o desenvolvimento autogestionário dos grupos;
X  –  orientar  na  elaboração  de  termos  de  parceria,  formulação  dos  regimentos

internos e estatutos, processos de formalização dos grupos e atividades correlatas;
XI – atualizar informações e desenvolver estudos de interesse dos NIPs;
XII  –  acompanhar  e  analisar  os  relatórios  dos  empreendimentos  emitidos  pelo

sistema desenvolvido;
XIII – assessorar empreendimentos coletivos.
Art. 10 – Os assessores deverão ter, preferencialmente, formação em nível superior

e experiência em projetos sociais, sendo responsáveis pela realização dos trabalhos
de campo.

Parágrafo único – São atribuições dos assessores:
I – identificar demandas dos grupos e empreendimentos populares;
II – mobilizar e acompanhar as reuniões socioeducativas e de trabalho realizadas

com os grupos e empreendimentos populares e, quando for o caso, com as entidades
parceiras;

III – acompanhar o processo formativo e produtivo dos grupos e empreendimentos
populares;
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IV – acompanhar o processo de capacitação contínua dos membros dos grupos e
empreendimentos;

V  –  participar  do  planejamento  das  atividades  dos  grupos  e  empreendimentos
populares, em conjunto com a coordenação;

VI – assessorar na divulgação dos produtos e empreendimentos;
VII – contribuir para o fortalecimento das relações inter e intragrupais com base nos

princípios cooperativistas e da economia solidária;
VIII – incentivar a participação e a organização dos grupos e empreendimentos em

cadeias produtivas, redes e em fóruns de economia popular solidária e participação
popular;

IX – colaborar na organização de eventos;
X  –  elaborar  relatórios  dos  cursos,  oficinas  e  reuniões  com  orientação  da

coordenação;
XI  –  auxiliar  na  elaboração  de projetos  de  fomento  voltados  para  os  grupos  e

empreendimentos, em parceria com estes;
XII  –  participar  na  elaboração  de  projetos  de  captação  de  recursos  para  os

empreendimentos  e  estudos  para  encaminhamento  de  acesso  a  crédito  e
financiamento;

XIII  –  atuar  diretamente  na  realização das  oficinas,  por  meio  da  proposição de
dinâmicas e de incentivo à integração do grupo;

XIV – avaliar, de forma sistemática, as atividades desenvolvidas, a fim de estimular
a  atitude  investigativa  no  exercício  profissional  e  contribuir  para  a  redefinição  de
estratégias;

XV – participar da elaboração de questionários e pesquisas socioeconômicas;
XVI – apresentar e discutir  com a equipe, as entidades parceiras e a comissão

gestora  as  demandas percebidas  nos  empreendimentos e  planejar  as  respectivas
ações, em conjunto com a coordenação;

XVII  –  participar  de reuniões  de  fóruns,  conselhos,  palestras,  cursos e eventos
referentes à economia solidária e a temas afins;

XVIII – auxiliar na identificação, durante o processo formativo, de possibilidades de
criação e desenvolvimento de empreendimentos;
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XIX  –  participar  de  todas  as  etapas  de  formação  e  formalização  jurídica  dos
empreendimentos;

XX – acompanhar o processo produtivo dos grupos;
XXI – alimentar e atualizar continuamente o sistema de monitoramento e avaliação

das atividades.
CAPÍTULO III

Do Financiamento
Art.  11  –  O  financiamento  dos  benefícios,  serviços,  programas  e  projetos

estabelecidos  nesta  lei  será feito  com os recursos a serem indicados pelo  Poder
Executivo.

Art. 12 – As condições para os repasses do financiamento a que se refere o art. 11
serão estabelecidas por regulamento.

Art. 13 – A aquisição de equipamentos, matéria-prima e material de consumo será
realizada  pelo  Poder  Executivo,  por  intermédio  da  Sete,  mediante  demanda
identificada pelas equipes dos NIPs.

Art. 14 – A entidade e os empreendimentos que incorrerem em irregularidades na
aplicação  dos  recursos  que  lhes  forem  repassados  serão  responsabilizados  civil,
penal e administrativamente.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Apresentamos este projeto de lei tendo em vista que Minas Gerais é

um estado com grande diversidade regional e econômica, o que representa para o
governo estadual um grande desafio em relação às políticas de inclusão produtiva e
desenvolvimento social.

Nesse contexto, as experiências desenvolvidas apontam para questões relevantes
na construção de projetos na área de inclusão produtiva e redução da pobreza em
todo Estado.

Desse modo,  contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo 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 1.031/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública e privada do Estado
efetuarem  campanhas  antidrogas  direcionadas  a  seus  alunos  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  As  escolas  públicas  e  privadas  realizarão,  no  decorrer  do  ano  letivo,

campanhas antidrogas, objetivando transmitir  ensinamentos sobre entorpecentes e
similares, abrangendo conceitos, aplicações, usos e efeitos e aspectos medicinais e
delituosos.

Parágrafo único – Os alunos receberão certificado de participação nas campanhas
a que se refere o caput deste artigo.

Art.  2°  – Nas campanhas antidrogas poderão ser  realizados debates,  palestras,
seminários, encontros musicais, de teatro e atividades interdisciplinares.

Art. 3° – Para participar das campanhas antidrogas serão convidados:
I – a comunidade escolar;
II – os pais dos alunos;
III – médicos e profissionais da saúde;
IV – as secretarias de Saúde estadual e municipal;
V – a subsecretaria estadual de Políticas sobre Drogas;
VI – a promotoria pública;
VII – as Polícias Civil e Militar;
VIII – o Conselho Tutelar.
Art.  4°  –  As  escolas  poderão  incluir  na  avaliação  do aluno  as  competências  e

habilitações no decorrer da campanha, somente para majoração das notas.
Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Léo Portela
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é aplicar na formação das crianças, dos

jovens e dos adolescentes métodos de prevenção aos malefícios das drogas. Visa
também aproximar a sociedade dos Poderes e órgãos públicos, fazendo com que
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todos  tenham  participação  na  formação  saudável  da  vida  desse  segmento  da
sociedade, com a participação efetiva dos órgãos de proteção às crianças, como o
Conselho Tutelar e a Promotoria Pública.

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 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 1.032/2015
Dispõe sobre o piso mínimo regional dos profissionais de enfermagem do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituído o salário mínimo regional no Estado para os profissionais de

enfermagem.
§  1°  –  São  profissionais  de  enfermagem  os  enfermeiros,  os  técnicos  de

enfermagem e os auxiliares de enfermagem, diplomados por instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação – MEC.

§ 2° – O piso salarial dos profissionais de enfermagem será aplicável nos casos em
que não houver lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo dispondo de forma
diversa.

Art. 2° – Os valores, segundo o que dispõe o art. 1°, serão estabelecidos de acordo
com a seguinte complexidade do trabalho:

I – R$5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais) para enfermeiro;
II – R$3.815,00 (três mil oitocentos e quinze reais) para técnico de enfermagem;
III  –  R$2.525,00  (dois  mil  quinhentos  vinte  e  cinco  reais)  para  o  auxiliar  de

enfermagem.
Art. 3° – Os valores estabelecidos nas alíneas do art. 2° serão reajustados pela

variação  acumulada  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  –  INPC  –,
elaborado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Parágrafo  único  –  O  reajuste  será  realizado  anualmente,  a  partir  do  ano
subsequente em que esta lei entrar em vigor, sempre no início do ano corrente, pela
variação acumulada do INPC nos doze meses imediatamente anteriores.

Art. 4 ° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Conforme disposto no art. 1° da Lei Complementar Federal nº 103, de

14 de julho de 2000, ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a instituir o piso
salarial de que trata o inciso V do art. 7° da Constituição Federal para empregados
que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de
trabalho.

É importante salientar que a lei estadual que criará o piso salarial deverá prever
categorias  profissionais  com  direito  ao  piso  salarial  proporcional  à  extensão  e  à
complexidade  do  trabalho,  em  acordo  com  o  que  estabelece  o  art.  7°,  V,  da
Constituição.

A legislação trabalhista brasileira determina uma série de garantias da remuneração
devida aos trabalhadores. Maurício Godinho Delgado relaciona entre elas o salário
profissional,  que  está  inserido  nas  proteções  jurídicas  do  valor  do  salário,
denominado patamar salarial mínimo imperativo, podendo ser genérico, para todo o
mercado, ou especial, relativo a determinadas profissões ou categorias profissionais
especiais.  Essa  proteção,  na  Constituição  Federal,  está  prevista  nos  seguintes
termos:

“Art. 7° – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

(...)
V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”.
O piso salarial  é  conhecido em nossa legislação ordinária  como salário  mínimo

profissional,  que,  ainda  segundo  Delgado,  é  fixado  por  lei,  sendo  deferido  ao
profissional cujo ofício seja regulamentado também por diploma legal.

Hoje, profissionais de várias atividades, principalmente as relacionadas à saúde,
além de uma carga horária elevada, acumulam mais de um emprego com o intuito de
conseguir uma remuneração digna. Mesmo assim, em muitos casos, esse objetivo
não é alcançado.

A jornada de trabalho  desgastante,  associada ao estresse pelos  deslocamentos
entre os  diversos locais  da prestação de serviços, compromete irremediavelmente
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tanto a saúde do profissional quanto a qualidade do atendimento ao paciente, e isso
acaba prejudicando a totalidade da população que, a cada dia, tem seu sofrimento
aumentado com a deterioração do sistema de saúde do País.

Entendo, assim, que a fixação do piso salarial regional por lei torna-se crucial para o
bom desempenho de determinadas  atividades,  na  medida  em que dará  melhores
condições  de  trabalho  aos  profissionais  que,  percebendo  uma  remuneração
condizente  com  suas  responsabilidades  e  necessidades,  poderão  exercer  com
dignidade o ofício em apenas um local.

A medida proposta se justifica também como fator de valorização do profissional
que, após anos e anos de estudos de graduação e especialização, ainda necessita
estar constantemente se atualizando para bem atender os pacientes.

Através da análise de estudos e informações existentes em relação à remuneração
dos profissionais de enfermagem, chegou-se ao montante previsto neste projeto de
lei,  com  o  estabelecimento  dos  valores  de  R$5.450,00  (cinco  mil  quatrocentos  e
cinquenta reais) para o enfermeiro, R$3.815,00 (três mil oitocentos e quinze reais)
para o técnico de enfermagem e R$2.525,00 (dois  mil  quinhentos e vinte e cinco
reais) para o auxiliar de enfermagem.

Pretendo,  com  essa  iniciativa,  não  somente  valorizar  os  profissionais,  como
também  contribuir  para  a  melhoria  de  seu  desempenho,  sobretudo  no  que  se
relaciona  com  o  atendimento  à  população.  Por  essas  razões,  peço  o  apoio  dos
ilustres 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 1.033/2015
Declara de utilidade pública o Conselho Central Diocesano da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Central  Diocesano da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
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Isauro Calais
Justificação:  O  Conselho  Central  Diocesano  da  Sociedade  de  São  Vicente  de

Paulo, com sede em Juiz de Fora, é uma organização não governamental, sem fins
lucrativos,  fundada em 10  de maio  de  1940,  que desenvolve  importante  trabalho
assistencial  e  filantrópico,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  de  exercer
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de assistência social em
diversos municípios, em especial em Juiz de Fora.

Entre suas  atividades situa-se o estímulo da caridade no campo da assistência
social e da promoção da dignidade humana. A documentação apresentada confirma
que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a
entidade está  em funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano,  prestando valoroso
serviço público, 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 1.034/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 907/2011)

Dispõe sobre a matrícula de alunos com mobilidade reduzida na escola pública
mais próxima de sua residência e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurado ao aluno com mobilidade reduzida o direito à matricula na

escola pública mais próxima de sua residência, independentemente da existência de
vaga.

Parágrafo  único  –  Para  a  efetivação  da matrícula,  o  aluno  ou  seu responsável
deverá  apresentar  à  escola  comprovante  de  residência  e  atestado  médico  que
confirme sua mobilidade reduzida.

Art. 2º – As escolas deverão reservar aos alunos com mobilidade reduzida salas de
aula em locais de fácil acesso e que não contenham barreiras arquitetônicas.

Art.  3º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias
contados da data de sua publicação.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: É de relevante importância garantir aos alunos que tenham mobilidade

reduzida não somente o direito a uma vaga em escola pública, mas sim o direito à
vaga na escola pública mais próxima de sua residência. E não basta que essa escola
seja  apenas  próxima  de  sua  residência,  o  espaço  deve  ser  de  fácil  acesso.  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, seja por falta de transporte, se a
família não tiver carro próprio e eles não puderem andar de ônibus, seja por falta de
equipamentos necessários para frequentar  as aulas,  como uma cadeira de rodas.
Aumentam  ainda  mais  as  dificuldades,  se  as  escolas  se  localizam  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.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 477/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.035/2015
Declara de utilidade pública a Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da

Esperança, com sede no Município de Poté.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Nossa Senhora da Glória

– Fazenda da Esperança, com sede no Município de Poté.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.



1216
____________________________________________________________________________

Anselmo José Domingos
Justificação:  A associação Obra Social  Nossa Senhora da Glória  – Fazenda da

Esperança, com sede no Município de Poté, está em pleno e regular funcionamento
desde 30/4/2012 e realiza suas atividades de acordo com o previsto em seu estatuto
social.

É importante destacar que a Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da
Esperança é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com duração
por tempo indeterminado. Tem como finalidades prestar serviços socioassistenciais
de proteção social básica e de proteção social especial a pessoas em situação de
exclusão e de risco social ou qualquer outro grupo em situação de vulnerabilidade e
risco social, buscando ser uma resposta aos problemas sociais e contribuindo para
que se realize a fraternidade entre os homens; dedicar-se à orientação e divulgação
dos seus métodos e experiências à sociedade em geral, com o objetivo de prevenir a
ocorrência  de  situações  de  exclusão  social  e  de  risco,  seus  agravamentos  e  a
reincidência,  em  especial  as  relacionadas  ao  uso  de  drogas  e  álcool;  além  de
desenvolver  projetos  educativos,  culturais  e  científicos  relacionados  a  esses
problemas sociais.

Obedecendo aos critérios da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seu art. 47,
deixa  claro  que  não  serão  distribuídos  resultados,  dividendos,  bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma .

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da
associação Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança para a
sociedade mineira, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.036/2015
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Dom Bosco, com sede no

Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Dom Bosco,
com sede no Município de Contagem.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A Associação  Desportiva  Dom  Bosco,  com  sede  no  Município  de

Contagem, está em pleno e regular funcionamento desde 8/5/1958 e realiza suas
atividades de acordo com o previsto em seu estatuto social.

É importante destacar que a Associação Desportiva Dom Bosco é uma entidade
civil  sem fins lucrativos e econômicos, de esporte e assistência social.  Tem como
finalidades  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,
principalmente  o  futebol;  a  prática  de  modalidades  esportivas  amadoras  e
especializadas, inclusive o futebol feminino; o atendimento a crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade e risco social; o apoio à formação integral da criança e
do adolescente, usando como ferramentas o esporte, a arte e a cultura; a promoção
da convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças, adolescentes, jovens, suas
famílias e a comunidade; e a oferta de espaço de convivência e prática esportiva a
adultos e idosos.

Obedecendo aos critérios da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seu art. 76,
deixa  claro  que  não  serão  distribuídos  lucros  ou  dividendos,  nem  concedidos
remuneração  ou  qualquer  parcela  do  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a
conselheiros, associados ou instituidores, sob nenhuma forma.

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da
Associação Desportiva Dom Bosco para a sociedade mineira, conto com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.037/2015
Institui o Dia Estadual do Menor Aprendiz 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  Menor  Aprendiz,  a  ser  celebrado,

anualmente, no dia 24 de abril.
Art.  2°  –  Na  data  a  que  se  refere  o  art.  1°  desta  lei  serão  desenvolvidos,

especialmente  nas escolas  públicas,  palestras  e  seminários,  entre  outros  eventos
relacionados à data, para homenagear os menores que participam desse programa e
dar oportunidade aos que dele não participam.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Esta lei tem como finalidade peculiar demonstrar que a inserção do

menor aprendiz no mercado de trabalho deve se realizar  com o intuito  de formar
jovens conscientes e capacitados para o mundo globalizado e o mercado de trabalho,
que  está  se  tornando  cada  vez  mais  competitivo  e  seletivo  quando  se  trata  de
contratação para o primeiro emprego. Partindo dessa premissa, procura-se mostrar
que, ofertando ao jovem uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho,
ainda que como aprendiz,  o menor  não necessitará buscar  meios ilícitos  para se
sobressair,  haja  vista  que  esse  adolescente  será  visto  pela  sociedade  como um
cidadão capaz de exercer direitos e deveres. Expõe o projeto, ainda, a importância da
inserção do menor no mercado de trabalho, não só para a sociedade, mas também
para si próprios. Compreendemos que o futuro dos jovens está no presente, ou seja,
nas mãos daqueles que lhes dão a oportunidade para ingressarem no mercado de
trabalho, já que são esforçados e criativos, e que buscam um espaço nesse mercado
tão seleto e competitivo.

Portanto, a instituição da data, que por sinal já é comemorada internacionalmente
como Dia do Jovem Trabalhador, poderá servir como uma forma de conscientizar os
menores da importância do trabalho e do primeiro emprego, visando homenagear e
dar oportunidade a esses jovens.

Diante do exposto, apresento este projeto de lei e aguardo de meus nobres pares o
acolhimento necessário 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.038/2015
Declara de utilidade pública a Associação Mineira Dançartes – AMD –, 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 Mineira Dançartes – AMD

–, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Associação Mineira Dançartes – AMD –, está em pleno e regular

funcionamento desde 23/3/2010 e realiza suas atividades dentro do previsto em seu
estatuto social.

É importante destacar que a AMD é uma associação civil, sem fins lucrativos e tem
como finalidade promover  a  arte  e a  cultura,  mantendo  uma escola  de  formação
artística profissional na dança com ballet clássico acadêmico e demais ramificações
da arte.

Obedecendo aos critérios da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que “dispõe
sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências”, o estatuto social da
entidade, em seu art. 29, deixa claro que não será distribuída qualquer parcela de seu
patrimônio ou de sua renda a qualquer título, sendo que seus recursos são aplicados
integralmente  e  destinados  à  manutenção  e  desenvolvimento  de  seus  objetivos
institucionais.

Nesses termos, observados os requisitos legais e verificada a importância da AMD
para a sociedade mineira, conto com 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 1.039/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.563/2013)

Altera o art.  3°  da Lei  nº  20.805,  de 26 de julho de 2013,  que dispõe sobre o
quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em
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candidatos  à  permissão  para  dirigir  veículo  automotor,  à  renovação  da  carteira
nacional de habilitação e à troca de categoria e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Fica o art.  3°  da Lei nº 20.805, de 26 de julho de 2013, acrescido do

seguinte parágrafo único:
“Art. 3° – (...)
Parágrafo único – Nos municípios com número de eleitores inferior ao estabelecido

no caput, poderá ser credenciado um estabelecimento comercial fabricante de placas
e tarjetas para veículos automotores.".

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sávio Souza Cruz
Justificação: O art. 3° da Lei 20.805 determina que os estabelecimentos comerciais

fabricantes de placas e tarjetas para veículos automotores serão credenciados na
proporção  de  um  estabelecimento  para  cada  40  mil  eleitores  registrados  nos
municípios integrantes de unidade regional da Polícia Civil de Minas Gerais, conforme
dados atualizados do TRE-MG, estendendo, assim, a esse tipo de estabelecimento
comercial o que o art. 1° determina. Entretanto, o parágrafo único desse mesmo art.
1° ressalta que nos municípios com número de eleitores inferior ao estabelecido no
caput poderá ser credenciada uma clínica.

Dessa forma, embora estabeleça um quantitativo para instalação de clínicas em
municípios mais populosos, a lei faculta o estabelecimento de uma clínica nos menos
adensados.

Ora,  um  contingente  de  40  mil  eleitores  pressupõe  população  de  município  de
médio porte. Assim, o texto atual da lei  nega a pequenos empresários da grande
maioria dos 853 municípios mineiros a possibilidade de montar uma fábrica de placas
e tarjetas, privilegiando, dessa forma, os grandes fabricantes.

Esse projeto busca, portanto, dar aos fabricantes de placas e tarjetas a mesma
oportunidade que a  lei  atual  oferece às  clínicas  médicas e  psicológicas,  ou  seja,
tornar  também  possível  a  instalação  desse  tipo  de  fábrica  nos  municípios  com
número de eleitores inferior a 40mil.
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– 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 1.040/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.272/2011)

Institui no âmbito da administração pública do Estado o programa Desburocratiza
Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Institui  no  âmbito  da  administração  pública  do  Estado  o  programa

Desburocratiza Minas.
Art. 2º – O Programa objetiva otimizar procedimentos e aperfeiçoar a prestação de

serviços públicos aos cidadãos e à sociedade, tendo como diretrizes:
I – a qualidade;
II – a eficiência;
III – a transparência administrativa;
IV – a simplificação de trâmites;
V – a redução de exigências burocráticas.
Parágrafo único – Para consecução de seus fins, o programa priorizará o uso de

ferramentas  eletrônicas  e  da  internet  para  simplificar  e  otimizar  os  processos
administrativos e eliminar formalidades burocráticas, possibilitando à administração
pública ajustar-se ao modelo de tecnologia da informação, denominado e-gov.

Art. 3º – O programa será conduzido pelo Comitê Gestor de Desburocratização, ao
qual competirá:

I – desenvolver estudos e apresentar propostas relacionadas ao programa;
II – coordenar e monitorar a implantação de projetos nas unidades administrativas;
III – propor atos normativos que se fizerem necessários à implantação do programa

previsto nesta lei;
IV – registrar  e apurar  reclamações e  sugestões de cidadãos e servidores com

vistas a aprimorar o funcionamento da administração pública.
Art.  4º  –  O  Comitê  Gestor  de  Desburocratização,  vinculado  ao  governador  do

Estado, será composto dos seguintes membros:
I – secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que será seu presidente;
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II – secretário de Estado de Governo;
III – secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
IV – secretário de Estado de Fazenda;
V – advogado-geral do Estado.
Parágrafo único – O Comitê Gestor de Desburocratização poderá convidar  para

participar  de suas atividades pessoas que,  por seus conhecimentos e experiência
profissional, possam contribuir para o programa.

Art. 5º – Caberá ao Comitê Gestor de Desburocratização:
I – solicitar a colaboração de todos os órgãos e entidades da administração direta e

indireta que tenham relação com os procedimentos e serviços a serem aperfeiçoados;
II – organizar grupo de ação executiva para cada área prioritária, com a participação

de  representantes  dos  órgãos  e  entidades  municipais  diretamente  afetos  ao
desenvolvimento dos trabalhos;

III – designar o coordenador de cada grupo de ação executiva, a quem incumbirá o
acompanhamento  dos  trabalhos  e  a  apresentação  de  cronograma  contendo  as
etapas, prazos e resultados.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição surge  da  urgente  necessidade  da implantação  de

mecanismos de gestão modernos,  que tenham como objetivo a desburocratização
dos serviços públicos no âmbito estadual, segundo o princípio norteador da eficiência
administrativa.

A burocracia é tema discutido há décadas no País, sem que progressos tenham
sido  alcançados  em  termos  de  redução  de  procedimentos  e  formalidades  na
prestação dos serviços públicos. Durante o governo militar,  chegou a ser criado o
Ministério da Desburocratização, conduzido, à época, por Hélio Beltrão, que deflagrou
uma grande campanha nacional pela desburocratização, sem resultados concretos
para a população.

A aprovação  desta  proposição,  com  certeza,  deixaria  o  Estado  na  vanguarda
quanto à prestação da atividade estatal. O termo e-governement traduz a tentativa do
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governo de desburocratizar todo tipo de interferência na vida do cidadão, utilizando as
ferramentas da internet para simplificar e otimizar os processos administrativos, bem
como eliminar formalidades e exigências burocráticas que não se justificam e que
oneram os cidadãos, as empresas e o erário.

Tendo em vista o mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres deputados da
Casa Legislativa Mineira.

– 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 1.041/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.417/2011)

Altera a Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os concursos de
ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei Federal
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam revogados os incisos I e II do art. 17 da Lei nº 12.919, de 29 de

junho de 1998.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: A finalidade deste projeto é, em observância ao princípio constitucional

da isonomia, garantir aos candidatos tratamento igualitário.
Os incisos I e II do art. 17 da Lei nº 12.919, de 29/6/98, preveem que os candidatos

que desempenham atividades em cartórios extrajudiciais ou apresentem trabalhos em
congressos  relacionados  aos  serviços  notariais  e  de  registro  terão  melhor
classificação  no  concurso,  o  que  confere  tratamento  desigual  aos  candidatos  e
concede privilégios injustificáveis, levando-se em conta as normas constitucionais.

Anota Cármen Lúcia Antunes Rocha (1999, p.149):  “é a busca da igualdade de
oportunidades que o  princípio  da  acessibilidade aos cargos,  funções e  empregos
públicos propicia, permitindo às pessoas e obrigando o Estado a dar concretude ao
princípio  da  igualdade  jurídica.  Não se destratam os cidadãos de uma República
segundo conveniências, privilégios, preconceitos ou quaisquer elementos externos à



1224
____________________________________________________________________________

qualificação que se lhes exige para o desempenho dos encargos de que se devem
desincumbir  no  exercício  que  lhes  seja  especificado.  Mais  ainda,  no  Estado
Democrático de Direito, há que se obrigar as entidades políticas a cuidar para que
todos  os  cidadãos  se  dotem  das  condições  materiais,  intelectuais,  psicológicas,
políticas  e  sociais  mínimas que os habilitem à disputa  do cargo,  da função e  do
emprego público".

Assim,  para  mantermos  os  princípios  norteadores  da  administração  pública,
igualdade,  moralidade,  legalidade,  apresento  este  projeto  de  lei  aos  pares  desta
egrégia Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

– 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 1.042/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 839/2011)

Altera a Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações
relativas à prestação de serviço público, em conformidade com o disposto no § 4º do
art. 40 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, passa a ter a seguinte

redação:
“Art.  1º  – É assegurado ao usuário de serviço público o direito de apresentar a

órgão ou entidade da administração pública ou particular delegado, reclamação ou
sugestão relativa a serviço prestado.”.

Art. 2º – A Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, fica acrescida do seguinte artigo
2º-A:

“Art. 2º-A – Deverão ser afixados cartazes, em local visível e próximo aos guichês
de atendimento, com um número de telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da
entidade da administração pública ou de particular delegado e da Ouvidoria-Geral do
Estado  de  Minas  Gerais,  para  o  recebimento  das  reclamações  e  das  sugestões
previstas no art. 1º desta lei.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
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Fred Costa
Justificação: A Lei nº 12.628, de 6/10/1997, regulamentou o direito do usuário de

serviço público de apresentar, assim como ocorre na iniciativa privada, reclamações
relativas aos serviços prestados pela administração pública, deixando de possibilitar
que o encaminhamento de sugestões também se desse como direito seu.

Do mesmo modo,  apesar  de  ter  buscado regulamentar  direito  já  estampado na
Constituição  do  Estado,  a  referida  norma  não  buscou  meios  de  viabilizar  o  seu
exercício, sendo silente quanto às formas pelas quais a reclamação poderia ser feita
ou a quem deveria ser dirigida, o que de certa forma vem impossibilitando a sua
eficácia.

Não se olvida que o Estado tem para com o cidadão o dever de prestar-lhe os
serviços provenientes dos direitos estampados na lei, quer sejam eles referentes à
saúde, quer à educação, quer ao simples atendimento nos órgãos públicos.

Não se olvida, ainda, que nem sempre esses serviços são prestados a tempo e com
a diligência devida, sendo frequentes as reclamações ouvidas no dia a dia quanto à
ineficiência e ao pouco caso com que o usuário do serviço público é tratado pelo
servidor.

De outra feita, quando o atendimento é prestado com eficiência e diligência pelo
servidor, não possui o cidadão meios de elogiar e demonstrar ao poder público que o
modelo ali  adotado atende às necessidades do usuário, devendo ser repetido nos
demais órgãos da administração.

Assim, o que se pretende com referido projeto é antes de tudo criar para o cidadão
um  meio  prático,  fácil  e  eficaz  de  exercer  o  seu  direito,  podendo  efetivamente
encaminhar as reclamações e sugestões que contribuirão para a melhoria do serviço
prestado pelo ente estatal.

– 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 1.043/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.393/2012)

Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão
ao vivo, por meio da internet, no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Todo  processo  licitatório  realizado  pelos  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual  direta e indireta será gravado em áudio e vídeo e
transmitido, por meio da internet,  no Portal da Transparência do Estado de Minas
Gerais.

Art.  2º  – Para  efeito  do disposto no art.  1º  desta lei,  a  gravação abrangerá os
procedimentos  de  abertura  dos  envelopes  contendo  a  documentação  relativa  à
habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com
os critérios de avaliação constantes do edital.

Parágrafo  único  –  Excluem-se  do  disposto  nesta  lei  os  processos  licitatórios
realizados por meio de pregões eletrônicos na internet.

Art. 3º – A gravação em áudio e vídeo do processo licitatório será arquivada.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei é de suma importância em decorrência da nova lei

da transparência em vigor no nosso país.
A publicidade e a moralidade, previstas no art. 37 da Constituição Federal, são dois

dos princípios que regem a administração pública.
O desenvolvimento tecnológico, com o advento da internet, tornou mais rápido o

acesso a dados e informações que antes eram acessíveis apenas a uma reduzida
parcela da população.

Com a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao
vivo no Portal  da Transparência do  Estado de Minas Gerais,  a sociedade poderá
acompanhar a tramitação desses processos e verificar em tempo real se os preceitos
estabelecidos na Lei nº 8.666, de 1993 – Lei de Licitações –, estão sendo cumpridos.
Em  contrapartida,  a  administração  pública  terá  a  oportunidade  de  garantir  maior
publicidade e moralidade à gestão dos recursos públicos.

Diante  do  exposto,  conto  com o  apoio dos nobres colegas na aprovação deste
projeto de lei.
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– 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 1.044/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.807/2013)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  criar  autarquia  territorial  para  o  desenvolvimento
integrado dos Vales dos Rios Santo Antônio e Suaçuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar,  nos  termos  do  art.  51  da

Constituição do Estado, autarquia territorial  para o desenvolvimento integrado dos
Vales dos Rios Santo Antônio e Suaçuí.

§ 1º – A autarquia de que trata o caput será uma entidade territorial e especial, com
caráter técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento e viabilização
de  instrumentos  de  desenvolvimento  integrado  dos  municípios  das  Bacias
Hidrográficas  dos  Rios  Santo  Antônio  e  Suaçuí,  com  autonomia  administrativa  e
financeira, personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado,
sob a denominação de Agência de Desenvolvimento Integrado dos Vales do Santo
Antônio e Suaçuí – Adivass.

§ 2º – A Adivass tem sede e foro no Município de Guanhães.
Art. 2º – Integram a área de abrangência da Adivass os municípios integrantes das

Bacias Hidrográficas dos Rios Suaçuí e Santo Antônio;
Parágrafo  único  –  O disposto  no  art.  2º  será  apurado  de  acordo  com o  mapa

elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA.
Art. 3º – A Adivass tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e

social da região dos Vales dos Rios Santo Antônio e Suaçuí, competindo a ela:
I – formular e propor diretrizes, planos e ações necessários ao desenvolvimento

econômico e  social  da  região,  compatibilizando-os com as políticas  dos  governos
federal e estadual;

II  –  planejar,  coordenar,  supervisionar,  orientar  e  executar  a  formulação  e  a
implantação  de  plano,  programa,  projeto  ou  atividade,  em  consonância  com  os
objetivos definidos;

III – observar os interesses da região e articular formas de atuação com os demais
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órgãos  e  entidades  dos  Poderes  Executivos  Municipais,  Estadual  e  Federal  que
atuam na região;

IV – identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos necessários
ao desenvolvimento da região;

V – promover a cooperação entre as entidades públicas e privadas, nacionais ou
internacionais,  que  atuem  nas  áreas  de  desenvolvimento  da  região,  apoiando  e
acompanhando as respectivas iniciativas;

VI  –  articular-se com os organismos competentes,  tendo em vista  a  fixação de
critérios  de  concessão  de  estímulos  fiscais  e  financeiros,  visando  à  atração  de
investimentos e à indução do desenvolvimento empresarial da região;

VII – planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar plano, programa, projeto
ou atividade relacionados com a proteção e a conservação do patrimônio cultural,
histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e o desenvolvimento do turismo
ecológico e rural;

VIII – exercer outras atividades correlatas.
Art.  4º  –  A estrutura  orgânica  da  Adivass,  as  competências  e  a  descrição  das

unidades administrativas serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado
por decreto do governador do Estado.

Parágrafo único – Fica assegurada a existência de unidade colegiada de direção
superior  responsável  pela  gestão  da  Adivass,  garantindo-se  a  presença  de
representantes da região de interesse e com objetivo de:

I – definir, em conformidade com as orientações governamentais, as políticas e as
diretrizes para os planos e os programas de trabalho da autarquia;

II – aprovar as propostas do plano de ação e o orçamento anual e plurianual da
autarquia;

III  –  avaliar  as  atividades  da  autarquia  e  propor  medidas  que  visem  ao  seu
aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento de seus objetivos;

IV – acompanhar e avaliar as condições para a celebração de convênios, contratos,
acordos e ajustes dos quais a autarquia seja participante;

V  –  opinar  sobre  os  relatórios,  as  prestações  de  contas  anuais  e  a  situação
econômico-financeira da autarquia;
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VI – elaborar e aprovar o seu regimento interno;
VII – exercer atividades correlatas com as especificadas nos incisos I a VI.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  A proposição  trata  da  criação  e  das  competências  da  Agência  de

Desenvolvimento  Integrado  dos  Vales  do  Santo  Antônio  e  Suaçuí  –  Adivass  –,
instituição  autônoma,  classificada  como  autarquia  sob  regime  especial  com  a
finalidade institucional  de promover o desenvolvimento social  e econômico de sua
área de atuação.

O projeto de lei que apresento tem como premissa a adoção de política afirmativa e
das  diretrizes  e  instrumentos  para  o  desenvolvimento  da  região  abrangida  pelas
Bacias  Hidrográficas  dos  Rios  Santo  Antônio  e  Suaçuí,  com  objetivo  claro  de
promover  o desenvolvimento econômico e  social  da região,  a implementação e a
promoção de ações de articulação institucional,  de mobilização e divulgação para
estimular investimentos e empreendimentos que modernizem o setor produtivo.

Apesar  de  ser  uma região  dinâmica  e  vigorosa,  cuja  economia  está  fortemente
assentada na atividade agropastoril, e mais recentemente ter-se tornado uma região
de  expansão  da  atividade  minerária,  ainda  não  conseguiu  um  nível  de
desenvolvimento que satisfaça, em sua plenitude, a melhoria nas condições de vida
do cidadão local,  que está espalhado em pequenos Municípios, muitos deles com
características  rurais.  Essa  realidade  pode  ser  comprovada  pelos  índices  de
desenvolvimento  humano  da  região  que  são  muito  próximos aos  encontrados  no
Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, região já atendida por políticas afirmativas
voltadas para o desenvolvimento.

O  processo  de  consolidação  do  potencial  agrícola  e  minerário  da  região  já  se
encontra  encaminhado,  no  entanto  ainda  requer  atenção  especial.  Permanecem
graves os empecilhos, especialmente de ordem estrutural, que estão a clamar ações
específicas por parte da Estado.

Os obstáculos ao crescimento da região fazem com que deva ser incluída entre
aquelas que merecem um tratamento diferenciado por parte do governo estadual, de
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forma a reduzir as disparidades sociais e regionais de renda existentes no Estado.
A região  dos  Vales  dos  Rios  Santo  Antônio  e  Suaçuí  ainda  tem  respeitáveis

desafios a enfrentar e muito a realizar nos campos social e estrutural dos Municípios
que  a  integram.  As  deficiências  de  sua  infraestrutura  podem  comprometer  sua
produtividade e competitividade. Além disso, não se pode olvidar que os indicadores
sociais da região não apresentaram o desempenho desejado.

Neste sentido, entendemos ser fundamental que a região possua um órgão que
sirva de fórum para as discussões sobre as estratégias e o planejamento das ações
voltadas ao desenvolvimento e ao aumento da produção e da competitividade locais.

A necessidade de conceder tratamento diferenciado às áreas mais carentes do país
e  com  dificuldades  específicas  fundamenta  a  criação  de  uma  agência  para  o
desenvolvimento como orientação básica da política de desenvolvimento regional.

Sensível a essa situação de desigualdades, o então governador Aécio Neves, por
meio  da  Lei  Delegada  nº  61,  de  29/1/2003,  criou  a  Secretaria  de  Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e do
Norte de Minas Gerais, vinculada diretamente ao Gabinete da Governadoria, que tem
por objetivo a promoção e o desenvolvimento dessas áreas de exclusão, através de
políticas  públicas  que  incluem  a  parceria  com  organismos  federais,  mas  não
necessariamente dependentes somente das ações dessas organizações.

Há de se ressaltar que essa orientação do governador de, através de ações legais e
efetivas, diminuir as desigualdades regionais no Estado de Minas Gerais, por meio da
promoção  dessas  regiões,  conduz  a  um  raciocínio  lógico  de  que  também  será
possível dar atendimento prioritário e diferenciado a outras regiões do Estado, com
vistas à promoção do desenvolvimento local.

Apesar das dificuldades encontradas e da situação adversa de hoje, há de se falar
das  potencialidades  existentes  na  região,  o  que  a  torna  extremamente  viável  à
implementação  de  políticas  públicas  de  desenvolvimento  regional,  através  de
medidas de planejamento e gestão competente dos recursos naturais e humanos,
que  irão  com  certeza  mudar  a  realidade  atual,  transformando  sensivelmente  os
índices socioeconômicos atuais.

Os  baixos  índices  socioeconômicos  verificados  na  região  não  se  refletem  no
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potencial de desenvolvimento. Essa realidade poderá mudar sensivelmente a partir
da  implementação  de  políticas  públicas  adequadas  de  planejamento  tendo  como
premissa básica o desenvolvimento regional,  não mais priorizando somente ações
pontuais como ocorre há anos.

São cerca de 75 os municípios integrantes das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo
Antônio e Suaçuí, cuja população total encontra-se na casa de 1 milhão de habitantes
(IBGE, 2010).

Em consequência da posição apresentada, a área formada pelas duas associações
microrregionais apresenta condições socioeconômicas idênticas às que constituem os
parâmetros  para  inclusão  na  Secretaria  Extraordinária.  As  dificuldades  da  região
apresentam uma frágil  economia local,  com PIB per capta médio de R$ 2.712,00,
refletindo condições de pobreza atestadas pelos Índices de Condições de Vida – ICV
– que não chegam a 0,600,  quando a média nacional  se situa em 0,723 e a do
Nordeste calculada em 0,573.

O evidente mérito da proposição, acima demonstrado, será, com certeza, percebido
pelo ilustre amigo governador do Estado, que se juntará na intenção de conceder ao
grupo  de  municípios  especificado  melhores  condições  de  alcançar  o  seu
desenvolvimento.

– 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 1.045/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.686/2011)

Dispõe sobre cidadania dos nascidos no Estado de Minas Gerais, objetivando a
instalação de postos de registro civil em maternidades e hospitais públicos e privados,
em consonância com as disposições da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de
1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As maternidades públicas e privadas e hospitais conveniados com o SUS e

privados  deverão  implantar,  nas  cidades  com  população  acima  de  cinquenta  mil
habitantes, postos de atendimento de registro civil de pessoas naturais, onde se fará
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o  registro  gratuito  de  nascimento  ou  óbito  e  a  emissão  da  primeira  certidão
respectiva,  em  consonância  com  as  disposições  da  Lei  Federal  nº  9.534,  de
10/12/1997.

§ 1º – As unidades de saúde cederão o espaço físico necessário para a instalação e
o funcionamento dos postos para o atendimento dos serviços de registro civil de que
trata o caput deste artigo.

§ 2º – Nas cidades com população abaixo de cinquenta mil habitantes, as unidades
hospitalares referidas no  caput deste artigo, mediante convênio com os oficiais de
registro civil de pessoas naturais, criarão meios objetivando, que todos os nascidos
tenham a certidão respectiva.

Art.  2º  –  As  maternidades  e  os  hospitais  públicos  e  privados  terão  a
responsabilidade pela divulgação e pela orientação aos pais sobre os serviços de
registro civil  implantados naquela unidade e,  quando for  o caso, os meios para a
obtenção imediata da primeira certidão.

Parágrafo único – Comprovado o descumprimento pelos oficiais de registro civil de
pessoas  naturais  do  disposto  no  caput  do  art.  1º,  aplicar-se-ão  as  penalidades
previstas no art.32 da Lei nº 8935, de 18 de novembro de 1994.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: No Brasil, desde 1997, o registro civil e a primeira via da certidão de

nascimento são gratuitos para todas as crianças, não importando a renda familiar.
Crianças sem registro civil não existem oficialmente, não são cidadãos, por isso não
são consideradas em programas de vacinação e no planejamento de vagas em pré-
escolas  e  escolas.  Elas  podem  ter  dificuldades  no  atendimento  de  saúde  e  não
poderão ser cadastradas nos programas sociais do governo. Além disso, a falta do
registro  civil  aumenta  a  vulnerabilidade  ao  trabalho  infantil,  o  aliciamento  para
atividades criminosas e o tráfico de crianças. Em todo o Estado de Minas Gerais, das
23 mil crianças que nascem a cada mês, 17% não recebem a certidão de nascimento
logo após o nascimento, segundo dados do IBGE. A principal justificativa é a falta de
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tempo do pai devido ao trabalho ou a impossibilidade da mãe que está no pós-parto
(Fonte: Correio de Uberlândia, 28/2/2011).

Dos  1.462  cartórios  civis  em  Minas  Gerais,  um  deles  é  modelo  no  registro  de
nascimentos, o de Montes Claros, na região Norte do Estado. As mães que dão à luz
no Hospital Universitário da Unimontes, já saem da maternidade com a certidão de
nascimento de seus recém-nascidos. Implantado em 2007, o projeto já atendeu cerca
de 4 mil crianças – uma média semanal de 40 certidões expedidas pelo Cartório de
Registro  de  Pessoas  Naturais  de  Montes  Claros.  No  ato  da  internação,  mãe  e
acompanhante  são  informados  sobre  a  possibilidade  da  emissão  do  registro.  Se
optarem  por  participar,  estagiárias  repassam  informações  sobre  os  documentos
necessários, e os funcionários do cartório ficam responsáveis pelo resto do processo
(Fonte: O Tempo, 21/2/2011).

Em  Uberlândia,  como  citado  no  jornal  Correio  de  Uberlândia,  em  brilhante
reportagem  assinada  por  Danielle  Costa,  em  edição de  28/2/2011,  é  chamada  a
atenção para o assunto, como uma medida de integração que não saiu do papel, o
que motiva ainda mais este projeto, trazendo aos pequenos mineiros o direito de ser
cidadão desde as primeiras horas do nascimento.

De acordo com o Sindicato dos Servidores de Cartórios de Registro Civil de Minas,
as regiões mineiras com número acentuado de crianças sem registro de nascimento
são as mais pobres (nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas).

Dez anos após a Lei da Gratuidade do Registro Civil, o número de crianças com
certidão de nascimento cresceu no Brasil. Em 1998, a cada 100 crianças nascidas, 27
não eram registradas, e, em 2008, este número caiu aproximadamente para nove. O
que queremos agora é chegar a 100% de crianças registradas.

Assim sendo, solicito o apoio de nossos 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 1.046/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 908/2011)

Institui o Dia de Conscientização sobre o autismo no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado, a ser

celebrado no dia 2 de abril.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: A Organização das Nações Unidas consagra o dia 2 de abril como o

Dia Internacional do Autismo, sendo comemorado em todo o mundo.

O  autismo  é  uma  alteração  cerebral,  uma  desordem  que  compromete  o

desenvolvimento  psiconeural  e  afeta  a  capacidade  da  pessoa  de  se  comunicar,

entender e interagir com o meio, afetando o convívio social por toda a sua vida. Em

80%  dos  casos,  o  autismo  está  associado  à  deficiência  mental,  tornando-se  um

agravante  desse  quadro.  Requer  tratamento  peculiar  e  específico,  sendo

imprescindível  o  acompanhamento  integral  para  garantir  a  segurança  pessoal  do

portador dessa síndrome.

O autismo ainda não tem uma causa específica definida. É chamado de síndrome

pois designa um conjunto de sintomas. Como ocorre em qualquer síndrome, o grau

de comprometimento pode variar do mais severo ao mais brando, sendo atingidas

todas as classes sociais em todo o mundo.

Na esteira dessa comemoração, consideramos oportuno aprofundar  a discussão

sobre o tema “autismo” e suas comorbidades, devido à complexidade e carência de

informações  a  seu  respeito.  O  nosso  objetivo  é  lutar  pelos  direitos  sociais  das

pessoas  com  deficiência  mental  e  autismo,  buscando  políticas  públicas  que

beneficiem esse grupo social.

À vista das razões expostas, evidenciam-se a relevância da matéria e o interesse

público de que se reveste, o que nos permite pedir aos nobres pares que concorram

com seu indispensável apoio para aprovação desta propositura.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.



1235
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.047/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.246/2012)

Declara de utilidade pública a Caixa Escolar da Escola Estadual de 1° e 2° Graus
Ordem e Progresso, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Caixa Escolar da Escola Estadual de

1° e 2° Graus Ordem e Progresso, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A Caixa  Escolar  da  Escola  Estadual  de  1°  e  2°  Graus  Ordem  e

Progresso, fundada em 15/6/77, é uma entidade civil sem fins lucrativos, políticos ou
religiosos  e  de  utilidade  pública  que  adota  os  princípios  da  legalidade,  da
impessoalidade, da moralidade,  da publicidade,  da economicidade e da eficiência.
Com  duração  por  tempo  indeterminado,  a  entidade  tem  sede  e  foro  em  Belo
Horizonte.

A Caixa Escolar da Escola Estadual de 1° e 2° Graus Ordem e Progresso tem por
objetivos básicos, entre outros, gerenciar os recursos financeiros destinados às ações
do processo educativo, assegurando que todos eles sejam revertidos em benefício do
aluno; promover, em caráter complementar e subsidiário,  a melhoria qualitativa do
ensino e contribuir para o funcionamento eficiente e criativo da referida Escola por
meio de ações que garantam sua autonomia pedagógica, administrativa e financeira.

A referida entidade,  pelo  que se infere da leitura  dos documentos anexados ao
processo, está em pleno e regular funcionamento desde 1977, sendo sua diretoria
constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que
desabone sua conduta. Outrossim,  a entidade não remunera os membros de sua
diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Assim,
por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.048/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 654/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  farmácias  manterem,  para  consulta,  um
exemplar de bula transcrito em braille para cada medicamento comercializado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  farmácias  estabelecidas  no  Estado de Minas  Gerais  manterão um

exemplar de bula, transcrito em braille, de cada medicamento nela comercializado,
para consulta do deficiente visual.

Art.  2º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  estabelecimento
infrator às seguintes penalidades:

I – na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a irregularidade no
prazo de quinze dias;

II – não corrigida a irregularidade no prazo previsto no inciso I, caberá multa de 500
Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais;

III – no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será cobrada em dobro.
Parágrafo  único  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  reincidência  o

cometimento da mesma infração a cada período de trinta dias, após a aplicação da
multa prevista no inciso II.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: A deficiência visual acarreta sérias restrições na vida do portador de

necessidades  especiais,  entre  as  quais  a  impossibilidade  de  acesso  direto  aos
veículos de comunicação escrita utilizados pelos videntes.

Cotidianamente,  a  restrição  citada  dificulta  que  o  deficiente  visual  disponha  de
acesso às informações, acarretando dificuldades na prática de várias atividades.

O sistema braille é o único método eficaz de comunicação escrita para as pessoas
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portadoras de deficiência visual. Como é notório, o acesso à informação é condição
fundamental para o exercício da cidadania.

É de notar ainda que a Constituição da República atribui à União, aos estados e ao
Distrito Federal a competência para legislar concorrentemente sobre a proteção dos
direitos e a integração social dos portadores de deficiências.

O  projeto  ora  apresentado,  amparado  na  competência  legislativa  mencionada,
configura medida inclusiva, uma vez que acarretará maior autonomia aos deficientes
visuais. Destarte, com o escopo de proporcionar ao portador de deficiência visual o
conhecimento das orientações constantes nas bulas dos medicamentos, cria para os
estabelecimentos  farmacêuticos  a obrigação  legal  de  transcrever  as  bulas  para  o
braille.

Ressalte-se, ao final, que a inclusão social, foco universal para a busca de uma
sociedade menos desigual e voltada para os valores da cidadania, demanda que se
garanta ao portador de necessidades especiais o acesso aos meios de produção e
consumo, sendo condição indispensável ao exercício do referido direito a adequada
informação sobre as características dos produtos e dos serviços.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei, direcionado à garantia dos direitos dos portadores de deficiência visual.

– 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 1.049/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.467/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Vaqueiros de Nanuque e Região,
com sede no Município de Nanuque.

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

Nanuque e Região, com sede no Município de Nanuque.
2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
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Justificação: A Associação dos Vaqueiros de Nanuque e Região, em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano e cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma
instituição  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  realiza  atividades  assistenciais  e
beneficentes.

A entidade destina a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de seus
associados,  no  cumprimento  de  suas  finalidades.  Não  distribui  seus  lucros  ou
dividendos, nem concede remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou
benefícios sob nenhuma forma a dirigentes, conselheiros associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída  de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada
constando que desabone sua conduta.

Por fim, ressalta-se que é previsto em seu estatuto que, no caso de dissolução da
entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade  congênere,
legalmente constituída no Estado, detentora do título de utilidade pública estadual.

Assim, tendo em vista que a associação preenche os requisitos da Lei nº 12.972, de
1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.050/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.047/2013)

Altera o  caput do art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe
sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O  caput do art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação

da  última  transgressão,  o  militar  sem  nenhuma  outra  punição  terá  suas  penas
disciplinares canceladas automaticamente e será classificado no conceito 'B',  com
zero ponto.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
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Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição ora apresentada tem por objetivo explicitar  a situação

funcional a que se submete o militar objeto de punição disciplinar, no caso previsto no
art. 94 do Código de Ética dos Militares do Estado. Trata-se de hipótese a estabelecer
que, passados cinco anos de efetivo serviço contados da última transgressão, e não
havendo  sobre  ele  outra  punição,  o  militar  punido  terá  suas  penas  disciplinares
canceladas  automaticamente,  com supressão  de  qualquer  registro  e  proibição  de
qualquer referência a elas.

É evidente que, nesse caso,  o militar  em questão deve retornar a um ponto de
origem,  sem  punição  registrada  e,  como  consequência  óbvia,  sem  impacto  de
punição pretérita em qualquer cadastro. Assim, em se tratando de conceito para fins
de  classificação,  disciplinado  no  art.  5º  do  aludido  diploma,  o  servidor  será
classificado  no  conceito  “B”,  com  zero  ponto,  situação  originária  em  matéria  de
conceito, estatuída no § 1º do citado artigo.

Ocorre que, na prática, o militar estadual não vem recebendo esse tratamento, o
que impõe a alteração legislativa pretendida, cujo sentido é fornecer redação mais
clara ao texto normativo, sem mudança em seu conteúdo. Trata-se apenas de conferir
interpretação  autêntica  à  norma,  mediante  modificação  textual,  e,  frise-se,  em
consonância  com  a  interpretação  que  vem  sendo  dada  à  matéria  pelo  Poder
Judiciário.

Contamos,  portanto,  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  este  projeto  de  lei,
esperando sua pacífica tramitação e, ao final, aprovação nos termos propostos.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Cabo Júlio.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 785/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.051/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.692/2013)

Acrescenta o art.  176-C à Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém
normas  de  execução  penal,  para  vedar  que  condenados  pela  prática  de  crimes
hediondos  cumpram  pena  em  Associações  de  Proteção  e  Assistência  aos
Condenados – Apacs.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, fica acrescida do seguinte art.

176-C:
“Art. 176-C – Fica vedado o cumprimento, por condenados pela prática dos delitos

previstos no art. 1º da Lei Federal nº 8.072, de 25 de julho de 1990, de pena privativa
de  liberdade  em  estabelecimentos  prisionais  administrados  por  Associações  de
Proteção e Assistência aos Condenados – Apacs.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  É  conhecido  o  relativo  sucesso  das  Associações  de  Proteção  e

Assistência aos Condenados – Apacs – na administração de unidades prisionais no
Estado, representado pelo índice de reincidência inferior àquele relativo aos egressos
do sistema prisional convencional.

Entretanto,  esse sucesso relativo não deve impedir  que se percebam limitações
inerentes ao sistema Apac e que comprometem a segurança e a regularidade do
regime. Também nas Apacs podem ocorrer fugas, uso de drogas, falta de segurança
interna  das  unidades  prisionais  e  prática  de  delitos,  inclusive  hediondos,  pelos
recuperandos  nos  períodos  em que  se  ausentam  das  unidades  prisionais,  o  que
contribui para o aumento da sensação de insegurança pública que se dissemina nas
diferentes regiões do Estado.

Com  o  fito  de  tentar  diminuir  ocorrências  dessa  natureza,  entendemos  ser
necessário promover alteração na lei  de execução penal estadual para vedar que
condenados pela prática de delitos hediondos, previstos no art. 1º da Lei Federal nº
8.072,  de  1990,  cumpram  penas  privativas  de  liberdade  em  unidades  prisionais
administradas por Apacs no Estado.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa
Legislativa à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.052/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.684/2012)

Estabelece normas de segurança para o uso de piscinas coletivas e públicas no
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  As  normas  de  segurança  para  o  uso  de  piscinas  no  Estado  são  as

estabelecidas nesta lei.
Art. 2° – Para os efeitos desta lei, considera-se piscina a estrutura destinada ao

banho e à prática de esportes aquáticos, coberta e descoberta,  edificada ou não,
utilizada para atividades de recreação, competição e afins.

§ 1º – Conforme o uso, considera-se:
I – piscina de uso comum a piscina de uso coletivo, localizada nas dependências de

entidade pública ou privada;
II – piscina pública a piscina aberta ao público.
§  2°  –  É  excluída  do  conceito  de  piscina  de  uso  comum  a  piscina  utilizada

exclusivamente por seus proprietários e por pessoas de suas relações.
Art. 3° – As piscinas públicas e de uso comum devem ser dotadas dos seguintes

equipamentos de segurança:
I – grades, cercas ou similares que assegurem o isolamento do tanque em relação

à área de circulação dos usuários e que sejam produzidas em material transparente,
de forma que o recinto da piscina seja visível do exterior, nos termos do regulamento;

II  –  dispositivo  de  segurança  que  interrompa  o  processo  de  sucção  de  água
instalado em local de fácil e rápido alcance e sinalizado;

III – placa de advertência próxima à piscina, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:

a) a profundidade da piscina;
b) as condições para o mergulho ou a proibição deste, se for o caso;
c) a advertência de que menores de doze anos deverão estar acompanhados por

responsável.
Art. 4° – As piscinas públicas e coletivas, quando em funcionamento, devem estar



1242
____________________________________________________________________________

sob a vigilância de salva-vidas, credenciados por órgão competente e devidamente
treinados, nos termos do regulamento.

Parágrafo único – O salva-vidas a que se refere o caput deste artigo deverá dispor,
no mínimo, dos seguintes equipamentos necessários aos primeiros socorros:

I – hastes longas;
II – boias unidas por cordas;
III – cilindros de oxigênio com capacidade mínima de 1,5m³ ( um vírgula cinco metro

cúbico);
IV – manômetro com válvula redutora e fluxômetro;
V – sistema capaz de proporcionar assistência ventiladora assistida ou controlada e

constituída de bolsa com capacidade mínima de três litros;
VI – válvula sem reinalação e máscara nos tamanhos pequeno, médio e grande;
VII – cânula oro-faríngea nos tamanhos pequeno, médio e grande;
VIII – aparelho portátil para respiração artificial;
IX – sala de primeiros socorros com maca;
X – cadeiras de observação com altura mínima de assento de 1,80m (um metro e

oitenta  centímetros),  na  proporção  de  uma  para  600m²  (seiscentos  metros
quadrados) de superfície de água.

Art.  5°  –  O  cuidado  com  a  integridade  física  dos  usuários  de  piscinas  é  de
responsabilidade compartilhada, cabendo aos usuários:

I – zelar para a manutenção de comportamento responsável e defensivo na piscina;
II  –  respeitar  e  fazer  respeitar  a  sinalização  de  advertência  e  as  normas  de

segurança na piscina.
Art.  6° – Os fornecedores de piscinas, nos termos do art.  8°,  caput  e parágrafo

único, e do art. 9º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor –, devem informar os riscos que seu produto oferece aos consumidores,
se utilizado sem as devidas precauções de segurança.

Art.  7°  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  responsável  pelo
estabelecimento onde se situa a piscina ao pagamento de multa pecuniária no valor
de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
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Parágrafo único – Em caso de reincidência, a piscina será interditada até a adoção
das medidas de segurança de que trata esta lei.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação:  O  projeto  em  questão  visa  aumentar  as  medidas  de  segurança

adotadas nas piscinas, prevenindo acidentes e minorando suas consequências, no
caso  de  ocorrerem.  Ele  encontra  respaldo  no  art.  24,  XII,  da  Constituição  da
República, segundo o qual compete à União e aos Estados legislar concorrentemente
sobre proteção e defesa da saúde.

Acidentes em piscinas podem ser evitados se houver uma constante supervisão
das atividades nela realizadas e uma permanente manutenção dos equipamentos de
resgate  ou  de  salvamento  estacionados  perto  delas.  Um  bom  trabalho  inicial  de
resgate  e  ressuscitação  pode evitar  maiores  danos  à  saúde  que  os  usuários  de
piscinas possam, porventura, sofrerem.

Tais acidentes, segundo os estudos e estatísticas realizadas, ocorrem por ausência
de regulamentação desse setor que objetive a prevenção de acidentes por mergulho,
afogamentos, quedas, entre outros.

Em função do exposto, solicitamos aos nobres pares o necessário apoio para fazer
prosperar este 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 1.053/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.208/2013)

Altera dispositivo da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, que cria cargos das
carreiras  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário,  Gestor  Ambiental,  Professor  de
Educação Superior, Analista Universitário e Técnico Universitário, reajusta os valores
da vantagem pessoal a que se refere o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de
1991, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1244
____________________________________________________________________________

Art. 1º – A Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:

“Art.  ...  –  Fica  assegurado  ao  Agente  de  Segurança  Penitenciário  o  direito  à
percepção  de  adicional  de  desempenho  –  ADE  –  adquirido  em  órgão  da
administração  direta,  autárquica  ou  fundacional  do  Estado  a  partir  da  data  de
protocolo do requerimento.

Parágrafo único – Fica assegurado ainda o direito de computar as avaliações de
desempenho individual – ADIs – obtidas em órgão da administração direta, autárquica
ou fundacional do Estado a partir da data de protocolo do requerimento, desde que
não tenham sido fato gerador de ADE já adquirido.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril 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 e instituído no âmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como em leis específicas
que regem as vantagens de policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e
agentes de segurança penitenciários.

Nesse sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, propõe-se, com o objetivo de
aperfeiçoar as regras, assegurar aos agentes de segurança penitenciários o direito à
percepção do benefício,  de modo que,  uma vez cumpridos todos os requisitos, já
sejam incorporados ao patrimônio dos beneficiários.

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.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.054/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.021/2014)

Dispõe  sobre  a  responsabilização  de  alunos  por  atos  de  indisciplina  em
estabelecimentos de educação básica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  estabelecimentos  de  ensino  vinculados  ao  sistema  estadual  de

educação  ficam  obrigados  a  adotar  medidas  disciplinares  que  garantam  a
responsabilização  de  alunos  por  atos  de  indisciplina  nos  estabelecimentos  de
educação básica.

Parágrafo único – As medidas a que se refere o caput serão aplicadas no caso de
ato  de  indisciplina  que  intencionalmente  cause  risco  ou  dano  ao  patrimônio  e  à
integridade física, psicológica ou moral dos membros da comunidade escolar ou dano
a equipamentos, materiais e instalações escolares.

Art.  2º  – Nos documentos normativos internos que regem o funcionamento  dos
estabelecimentos a que se refere o art. 1°, serão discriminados os atos considerados
faltas disciplinares, entre os quais constarão:

I – adoção de comportamento que perturbe o processo educativo;
II – intimidação, ameaça, insulto ou afrontamento, inclusive por meios eletrônicos;
III  –  participação  em  ato  de  vandalismo  que  provoque  dano  intencional  a

equipamentos,  materiais  e  instalações  escolares  ou  a  pertences  de  membros  da
comunidade escolar;

IV – agressão física e outras ações que produzam lesões corporais cometidas no
recinto do estabelecimento de ensino e seu entorno.

Art.  3º – As faltas disciplinares tipificadas nos documentos normativos a que se
refere o art. 2º sujeitam os alunos às seguintes medidas disciplinares, sem prejuízo
das medidas legais cabíveis e de outras medidas disciplinares aplicadas a critério do
estabelecimento de ensino:

I – advertência verbal ou escrita;
II – retratação verbal ou escrita;
III – suspensão da frequência às atividades da classe, por período determinado;
IV – mudança de turma ou turno;
V – transferência de escola.
§  1º  –  A aplicação  das  medidas  a  que  se  refere  o  caput  se fundamentará  no

aprimoramento da formação integral do educando e não poderá submeter o aluno a
constrangimento no ambiente escolar.
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§ 2º – A medida disciplinar  deverá ser reportada aos pais ou responsáveis pelo
aluno, presencialmente ou por meio de comunicação escrita  e registrada em livro
próprio, a ser arquivada na escola;

§ 3º – No caso da aplicação das medidas disciplinares previstas nos incisos III a V
do art.  3º,  os  pais  ou responsáveis deverão comparecer  à escola para  formalizar
compromisso de colaboração à melhora da conduta do educando.

§ 4º – A retratação verbal ou escrita destina-se aos casos de ofensa à honra e
moral  dos profissionais  de educação,  inclusive por  ações realizadas em ambiente
virtual.

§ 5º – É vedada a aplicação da medida a que se refere o inciso III em período de
provas.

§ 6º – No caso de suspensão, o aluno deverá ser retirado da classe, mas mantido
em  local  apropriado,  na  própria  escola,  onde  deverá  desenvolver  atividades
educativas,  de  forma  a  não  ser  prejudicado  em  relação  à  aprendizagem  e  ao
rendimento escolar.

§ 7º – A transferência deverá ser precedida do devido procedimento administrativo
interno, regulamentado pelo estabelecimento de ensino, e será aplicada somente com
a garantia de vaga em escola da mesma localidade,  preferencialmente próxima à
residência do educando, a ser determinada pela superintendência regional de ensino
a que se vincule a escola de origem do aluno.

Art. 4º – As medidas disciplinares devem ser aplicadas ao aluno observando-se a
gravidade da falta, as circunstâncias da ocorrência e o histórico disciplinar do aluno,
mediante decisão:

I – do professor ou da direção do estabelecimento de ensino, cabendo recurso ao
colegiado escolar, no caso do inciso I do art. 3º;

II  –  da  direção  do  estabelecimento  de  ensino,  cabendo  recurso  ao  colegiado
escolar, no caso dos incisos II a IV do art. 3º;

III – do colegiado escolar, cabendo recurso à superintendência regional de ensino,
no caso do inciso V do art. 3º.

Parágrafo único – É garantido o direito de defesa ao educando.
Art.  5º – A aplicação de medidas disciplinares no âmbito do estabelecimento de
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ensino,  a  que  se  refere  o  art.  4º,  não  exime  o  aluno  ou  responsável  da
responsabilidade civil ou penal por atos que configurem ato infracional, nos termos da
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, crime ou contravenção penal.

Art. 6º – Na ocorrência de ato de indisciplina caracterizado nos termos do art. 5º
desta lei, a direção do estabelecimento de ensino deverá:

I – informar o profissional sobre os direitos a ele conferidos, incluindo o direito de
buscar assessoramento jurídico;

II – levar o fato ao conhecimento dos órgãos de segurança pública e assistência
social  competentes  para  as  providências  cabíveis,  sem  prejuízo  das  medidas
disciplinares aplicáveis ao educando;

III – propor aos órgãos de assistência social e de defesa dos direitos da criança e
do adolescente competentes a inclusão do agressor e, se necessário, de seus pais ou
de  seu  responsável  legal  em  programa  oficial  ou  comunitário  de  assistência  e
orientação, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.069, de 1990, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

§  1º  –  A prática  de  ato  infracional  por  aluno  menor  de  doze  anos  deverá  ser
comunicada ao conselho tutelar para o devido procedimento de aplicação de medidas
de proteção.

§  2º  –  A prática  de  ato  infracional  por  aluno  maior  de  doze  anos  deverá  ser
comunicada à delegacia especializada em direitos da criança e do adolescente ou ao
órgão  do  Ministério  Público  competente  para  a  instauração  do  procedimento  de
aplicação de medida socioeducativa.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por finalidade criar um aparato

jurídico com vistas a dar respaldo aos estabelecimentos de ensino para lidarem com
as situações de violência provocadas por alunos, cujos efeitos negativos reverberam
na própria qualidade da educação oferecida nas escolas.

As causas dessa violência são diversas e complexas, de ordem social, cultural e
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pedagógica, mas deve-se considerar como um fator fomentador dessas situações a
impunidade  ocasionada  pela  omissão  do  estabelecimento  de  ensino  nessas
ocorrências.

No estudo  A vitimização  de professores  e  a  “alunocracia”  na  educação básica,
elaborado por Tânia Maria Scuro Mendes, doutora em educação, e Juliana Mousquer
Torres,  da  Universidade  Luterana  do  Brasil  (disponível  em
xa.yimg.com/kq/groups/10564754/215510483/name/A%20VITIMIZA;  acesso  em
27/11/2013), foram relacionados os seguintes problemas:

a) os professores são vítimas de ameaças e de agressões verbais e físicas;
b) as escolas, por meio de suas equipes diretivas, geralmente se limitam a solicitar

a presença de pais ou responsáveis e a efetivar registros de advertência aos alunos
que praticam agressões contra professores;

c)  no  universo  pesquisado,  58%  dos  professores  não  se  sentiam  seguros  em
relação às condições ambientais e psicológicas em seus contextos de trabalho;

d)  87%  dos  professores  entrevistados  não  se  consideravam  amparados  pela
legislação educacional quando se viam vítimas de agressões praticadas por alunos;

e) 89% dos professores gostariam de poder contar com leis que os amparassem no
que tange a essa situação.

O  citado  estudo  aponta  alguns  elementos  que  explicariam  a  violência  atual,
especialmente  a  sofrida  pelos  professores  nas  escolas,  e,  entre  eles,  chama  a
atenção o  isolamento  institucional  do  docente  e  o  sentimento de  impunidade dos
agressores.

Acreditamos que estabelecer e disciplinar as penalidades aplicáveis aos casos de
violência no ambiente escolar contribuirá para reduzir efetivamente tais ocorrências,
por  meio da mitigação da sensação de impunidade,  sem contudo ferir  o direito à
educação garantido constitucionalmente. Esperamos, portanto, contar com o apoio
dos parlamentares desta Casa à aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 498/2015, nos termos do § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.055/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.863/2014)

Dispõe  sobre  o  controle  do  desmonte  de  veículos  no  Estado  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O desmonte de veículos automotores de via terrestre e a comercialização

de  autopeças  usadas  ou  recondicionadas  serão  efetuados  por  pessoa  jurídica
credenciada pelo órgão executivo estadual de trânsito de que trata o art. 5° da Lei
Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art.  2°  –  O credenciamento  da  pessoa  jurídica  a  que  se  refere  o  art.  1°  será
realizado a requerimento do  interessado mediante  procedimento  administrativo no
qual se verificarão a idoneidade e as condições operacionais do requerente.

§ 1° – O requerimento a que se refere o  caput será instruído com os seguintes
documentos:

I – cópia autenticada do contrato social do estabelecimento comercial ou outro ato
de constituição da sociedade ou empresa;

II – cópia autenticada do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
III – cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;
IV – prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a

empresa;
V – cópia das certidões negativas do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS – e

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
VI  –  cópia  da  certidão  negativa  da  Justiça  Federal  relativa  a  ações  criminais,

execuções  fiscais  e  ações  em  que  for  interessada  a  União,  suas  autarquias  e
fundações, referente à empresa e aos proprietários;

VII  – cópia da certidão negativa  da Receita Federal referente à empresa e aos
proprietários;

VIII  –  cópia da certidão negativa da Justiça Estadual  relativa a ações criminais,
execuções  fiscais  e  ações  em  que  for  interessado  o  Estado,  suas  autarquias  e
fundações, referente à empresa e aos proprietários;

IX – cópia da certidão negativa da Receita Estadual  referente à empresa e aos
proprietários;
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X – relação de empregados e ajudantes, permanentes ou eventuais, devidamente
qualificados;

XI – cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas –
CPF – e do documento de identidade dos proprietários;

XII  –  cópia  da  certidão  negativa  das  Justiças  Eleitoral  e  Militar  relativa  aos
proprietários;

XIII  –  termo de adesão às normas estabelecidas por  esta lei,  às resoluções do
Conselho  Nacional  de  Trânsito  –  Contran  –  e  às  portarias  do  Departamento  de
Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG.

§ 2° – No caso de alteração dos dados contidos nos documentos relacionados no §
1°,  a  pessoa  jurídica  encaminhará  ao  órgão  responsável  pelo  credenciamento
comunicado  escrito  informando  a  alteração,  acompanhado  de  documentos
comprobatórios, no prazo de até uma semana após a sua ocorrência.

§ 3° – Do indeferimento do requerimento a que se refere o caput caberá recurso ao
Chefe da Polícia Civil, no prazo de quinze dias contados da data de sua publicação.

§ 4° – O credenciamento de que trata este artigo será renovado anualmente.
Art.  3°  –  Somente será destinado a  desmonte  e  comercialização de autopeças

usadas ou recondicionadas o veículo automotor de via terrestre alienado ou leiloado
na condição de sucata.

§ 1° – A condição de sucata será atestada por  laudo emitido por autoridade ou
profissional competente, que classificará o veículo como irrecuperável ou sinistrado
com perda total.

§ 2°  – Na documentação de veículo automotor emitida pelo órgão executivo de
trânsito haverá registro específico para o veículo salvado.

§ 3° – Para efeito desta lei, considera-se salvado o veículo objeto de sinistro de
média  monta,  conforme  definido  em  ato  normativo  do  órgão  de  coordenação  do
sistema nacional de trânsito.

Art.  4°  – O desmonte de veículo dependerá de autorização prévia,  específica e
individualizada emitida pelo órgão executivo a que se refere o art. 1°.

§ 1° – A autorização a que se refere o caput se fará a requerimento do interessado.
§ 2° – A placa e a parte do chassi que contém o registro do código VIN do veículo,
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conforme a NBR 6.066, de 1980, da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT –, serão entregues pelo interessado no protocolo do requerimento a que se
refere o § 1°.

§ 3° – Instruirão o requerimento a que se refere o § 1°:
I  – o documento comprobatório da baixa definitiva do veículo junto ao órgão de

trânsito competente;
II – a descrição do motivo da baixa a que se refere o inciso I;
III – a indicação dos seguintes dados do proprietário do veículo:
a) nome;
b) número de carteira de identidade emitida nos termos da Lei federal n° 7.116, de

29 de agosto de 1983, ou de registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais;
c) número de inscrição no CPF ou no CNPJ;
IV – o comprovante de entrega dos bens citados no § 2°;
V – a certidão negativa de roubo ou furto do veículo;
VI – o laudo a que se refere o § 1° do art. 3°.
§ 4° – A autorização a que se refere o caput será emitida no prazo de até vinte dias

úteis contados da data do protocolo do requerimento.
§ 5° – Esgotado o prazo estabelecido no § 4°, o requerimento será arquivado, salvo

se a autoridade administrativa requerer novo prazo, de até vinte dias úteis, para a
conclusão do procedimento, observado o disposto no inciso X do art. 12.

§  6°  –  A  autorização  para  desmonte  conterá  as  informações  constantes  no
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.

Art. 5° – A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° gravará em baixo relevo, nas
autopeças usadas ou recondicionadas destinadas a comercialização, o número do
chassi do veículo do qual foram retiradas.

Art. 6° – A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° realizará registro de entrada e
saída de veículos e autopeças destinados a desmonte ou comercialização em livro
que conterá:

I – a identificação do veículo, com os seguintes dados:
a) marca;
b) modelo;
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c) tipo;
d) número do chassi;
e) cor;
f) número da placa;
g) número do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam;
h) nome do proprietário de origem;
i) número do documento de baixa junto ao órgão executivo de trânsito;
II – a data de entrada do veículo no estabelecimento;
III – a identificação do proprietário e, quando houver, do vendedor;
IV – o registro das peças comercializáveis de cada veículo;
V – a identificação da saída das peças, contendo data e indicação do veículo de

origem;
VI – a identificação do comprador.
Art. 7° – A pessoa jurídica a que se refere o art. 1°, além das obrigações constantes

na legislação tributária e na Lei n° 11.817, de 6 de março de 1995, identificará nas
notas fiscais que emitir, de forma individualizada e específica, os bens envolvidos no
negócio, apontando os seguintes dados do veículo de origem:

I – marca;
II – modelo;
III – tipo;
IV – número do chassi;
V – cor;
VI – número da placa;
VII – nome do proprietário de origem.
§ 1° – É nula a nota fiscal emitida sem a observância do disposto neste artigo.
§  2°  –  Em  negócios  envolvendo  autopeças  de  um  mesmo veículo,  poder-se-á

registrar na nota fiscal o grupo de autopeças com uma única identificação do veículo.
§ 3° – A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° manterá em seu estabelecimento,

bem como em suas demais unidades, se houver, cópia de seus documentos fiscais,
inclusive as notas fiscais a que se refere o art. 1° da Lei n° 11.817, de 1995.

Art. 8° – A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° enviará mensalmente ao órgão
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executivo estadual de trânsito relatório contendo os dados registrados no livro a que
se refere o art. 6°.

§ 1° – Poder-se-á estabelecer sistema informatizado de apoio para cumprimento do
disposto no caput.

§ 2° – Implantado o sistema informatizado a que se refere o § 1°, a pessoa jurídica
credenciada o utilizará para a prestação das informações previstas neste artigo.

Art. 9° – A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° é responsável pela idoneidade
das informações mencionadas nos arts. 2° a 8°.

Art. 10 – O órgão executivo estadual de trânsito a que se refere o art. 1°, após a
implementação de sistema informatizado destinado a atender às exigências desta lei,
divulgará mensalmente  relação das  autorizações  para desmonte concedidas,  com
identificação dos veículos.

Art. 11 – Constitui fato impeditivo para a realização das atividades a que se refere o
art. 1° o inadimplemento, pela pessoa jurídica, de obrigação derivada da legislação
urbanística, sanitária ou de segurança pública de qualquer dos entes federativos.

Art. 12 – São infrações administrativas:
I – a realização de desmonte ou a venda de autopeça usada ou recondicionada por

pessoa jurídica não credenciada, punível com a interdição do estabelecimento;
II – a realização de desmonte ou a venda de autopeça usada ou recondicionada

sem autorização, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

a 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs, por veículo;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
III – a comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas sem gravação do

número do chassi, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até noventa dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
IV  –  a  manutenção no estabelecimento de  peças sem gravação do número  do

chassi, punível com:
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a) apreensão;
b) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até trinta dias;
V  –  a  manutenção  por  mais  de  cinco  dias  no  estabelecimento  de  veículo  ou

autopeça sem a autorização a que se refere o art. 4°, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até sessenta dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
VI – deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, cópia dos

documentos fiscais da pessoa jurídica, punível com:
a) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por autuação, e suspensão

de funcionamento por quinze dias;
b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VII – deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, livro de

entrada e saída de veículos, punível com:
a) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por autuação, e suspensão

de funcionamento por quinze dias;
b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VIII  –  deixar  de  enviar,  ou enviar  com irregularidade,  relatório  mensal  ao  órgão

executivo estadual de trânsito, punível com:
a) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs, por autuação;
b) suspensão de credenciamento por até sessenta dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
IX – emitir autorização em desconformidade com o disposto no art. 4°, punível com

multa de 800 (oitocentas) Ufemgs, por autorização;
X – deixar, injustificadamente, de emitir  autorização no prazo previsto no art. 4°,

punível com multa de 300 (trezentas) Ufemgs.
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§ 1° – A aplicação das sanções a que se refere este artigo será graduada segundo
a gravidade da infração e levará em consideração a reincidência.

§  2°  –  A gradação  da  sanção  no  caso  do  inciso  V  levará  em  consideração  a
quantidade de dias do bem no estabelecimento.

§ 3° – O protocolo do requerimento a que se refere o § 1° do art. 4° supre a falta da
autorização no caso do inciso V, observado o prazo disposto no § 4° do art. 4°.

§  4°  –  A aplicação  de  sanção  nos  casos  dos  incisos  IX  e  X  não  prejudica  a
imposição de sanções estatutárias ao agente público.

Art. 13 – Compete ao órgão executivo estadual de trânsito a que se refere o art. 1°
aplicar as sanções previstas no art. 12.

§ 1° – A aplicação da sanção será precedida de processo administrativo.
§ 2° – Da decisão a que se refere o caput caberá recurso ao Chefe da Polícia Civil,

no prazo de quinze dias contados da data de sua publicação.
§ 3° – O recurso a que se refere o § 2° será recebido apenas no efeito devolutivo.
§ 4° – O processo administrativo será extinto e arquivado em caso de propositura

de ação judicial com o mesmo objeto.
Art.  14  – Sem prejuízo  de atribuições funcionais  específicas  de outros  agentes,

compete  à  autoridade  policial  fiscalizar,  autuar  e,  sendo  o  caso,  aplicar  sanção
administrativa em qualquer das situações de descumprimento do disposto nesta lei.

Art.  15  – No credenciamento  previsto no art.  2°,  bem como em sua renovação
anual, será devida a taxa a que se refere o inciso I do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

Art. 16 – Os valores apurados por meio da arrecadação das taxas previstas nesta
lei serão aplicados obedecendo-se ao disposto no § 2° do art. 113 da Lei n° 6.763, de
1975.

Art. 17 – Os valores apurados por meio da arrecadação de multas aplicadas em
razão das infrações previstas nesta lei reverterão ao orçamento das Polícias Civil e
Militar, em partes iguais.

Art. 18 – Os veículos automotores de via terrestre produzidos no Estado conterão
gravação  do  número  do  chassi  em  suas  peças  principais,  conforme  dispuser  o
regulamento desta lei.
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Art.  19  –  As  pessoas  jurídicas  que  realizam  operações  de  desmonte  deverão
apresentar ao órgão estadual de trânsito, no prazo de até sessenta dias contados da
data de vigência desta lei, os livros de que trata o art. 7° da Lei n° 11.817, de 1995,
relativos aos últimos cinco anos, para fins de fiscalização.

Parágrafo único – O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o infrator às
punições previstas no inciso VII do art. 12.

Art. 20 – Fica revogada a Lei n° 14.080, de 5 de dezembro de 2001.
Art. 21 – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  proposição  apresentada  contém  proposta  de  regulação  do

funcionamento  de  estabelecimentos  de  desmonte  de  veículos  automotores  e
comercialização de autopeças usadas, em substituição à Lei nº 14.080, de 5/12/2001.

A questão reflete sensível aspecto da segurança pública, qual seja o que relaciona
atividades  em  tese  lícitas  a  práticas  delituosas,  tal  como  verificado  a  partir  de
substanciosos dados  colhidos em debates realizados  na Comissão de Segurança
Pública desta Casa.

Na  ocasião,  por  meio  de  dados  e  de  depoimentos  e  debates  ocorridos,  ficou
constatado  que  os  chamados  ferros-velhos  têm  funcionado  como  elemento
importante  em  uma  cadeia  criminosa  que  envolve  furto  e  roubo  de  veículos,
desmonte  ilegal  e,  eventualmente,  homicídio,  latrocínio,  formação  de  quadrilha  e
tráfico de drogas.

Nesse sentido,  caminha a  proposta  ora  apresentada,  ou  seja,  de  mais  controle
sobre essa atividade, permitindo a perspectiva tanto de uma ação mais intensa do
policiamento ostensivo sobre os estabelecimentos, quanto da realização de ações de
inteligência,  com  base  na  análise  de  dados  a  serem  fornecidos  pelos  citados
fornecedores.

Logo, caberá ao Detran credenciar ou não os estabelecimentos que se ocupam de
desmonte de veículos ou venda de autopeças usadas. No art. 3º restringe-se a ação
dessas  empresas  à  sucata,  que  deverá  ser  identificada  nos  termos  do  mesmo
dispositivo.



1257
____________________________________________________________________________

O veículo somente sofrerá desmonte se houver autorização expressa, precedida de
identificação do veículo e do empresário responsável, conforme o art. 4º. O registro
proposto no art.  6º  e a forma de emissão de notas fiscais definida no art.  7º são
instrumentos  objetivos  que  permitirão  ao  poder  público  fiscalizar  de  perto  as
atividades em questão.

Sobre esse ponto, aliás, é importante recordar a previsão feita pela proposta, em
disposição  transitória,  acerca  do  dever  imposto  a  todos  os  ferros-velhos  de
apresentar ao Detran, em até 60 dias, os livros que desde 1995, por força da Lei nº
11.817, já eram de confecção e manutenção obrigatórias.

Observe-se  que  a  junção  do  disposto  nos  dispositivos  citados  com  a  previsão
contida no art. 8º, referente à obrigatoriedade do envio, pelo fornecedor, de relatório
mensal contendo a essencialidade dos dados registrados, é componente que, por si
só, permite à polícia um acompanhamento mais próximo do problema.

Ademais, tem-se que o governador do Estado sancionou, com veto parcial, a Lei nº
21.138,  de  2014,  que  torna  obrigatória  a  emissão  de  nota  fiscal  de  entrada  de
mercadoria  nas  operações  de  compra  efetivadas  por  desmontes  (ferros-velhos  e
sucatas).

O texto altera a Lei nº 11.817, de 1995, e prevê que os desmontes que explorem a
atividade  econômica  de  ferros-velhos,  sucatas,  reciclagem  e  recuperação  de
materiais metálicos ficarão obrigados a emitir nota fiscal de entrada de mercadoria a
cada operação de compra. Além disso, amplia o rol de produtos comercializados que
devem ser passíveis de cadastro, alcançando também aqueles adquiridos mediante
permuta.

Ainda,  o  art.  12  da  proposição  arrola  dez  hipóteses  de  infração  administrativa,
passíveis  de  punições  que  vão,  dependendo  do  caso,  da  multa  à  perda  do
credenciamento  e  interdição  do estabelecimento.  No art.  13,  confere-se  à  polícia
autorização geral para atuar em qualquer dos casos estabelecidos na proposta, até
mesmo  para  verificar  se,  consoante  o  art.  11,  a  empresa  obedece  à  legislação
urbanística e sanitária, por exemplo. Há também a indispensável instrumentalização
do agente público para levar a efeito ações de segurança pública aptas a coibir as
práticas delituosas relacionadas aos desmontes de veículos.
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Ressalte-se,  por  fim,  que  essa  matéria  não esbarra  em  competência  legislativa
atribuída à União Federal, uma vez que não se refere a trânsito e sim a gestão de
bens,  disciplina  meramente  administrativa,  de  competência  do  estado  membro,
segundo,  inclusive,  posicionamento  do  Supremo  Tribunal  Federal  adotado  no
julgamento da ADI 3327.

De igual modo, não se trata de matéria já apreciada por esta Casa Legislativa, uma
vez que a Lei nº 17.866, de 18/11/2008, que dispunha sobre o controle do desmonte
de  veículos  no  Estado  de  Minas  Gerais  fora  objeto  de  decisão  de  controle  de
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse  modo,  visando  ao  aperfeiçoando  do  ordenamento  jurídico  estadual  e
fomentando uma política de segurança pública mais eficaz, é que contamos com o
apoio dos nobres pares para a 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 1.056/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.885/2013)

Dispõe sobre o uso obrigatório de sistema de segurança com plataforma baseada
em videomonitoramento em tempo real em táxis e pontos de táxis no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os táxis e pontos de táxis do Estado devem possuir sistema de segurança

com plataforma baseada em monitoramento por  meio de  câmeras de  vídeo,  com
transmissão de imagens em link de tempo real, em suas áreas interna e externa.

§ 1º – O sistema de monitoramento de que trata o  caput deste artigo se destina
exclusivamente  à  preservação  da  segurança  dos  motoristas  e  usuários  de  táxis,
incluindo o monitoramento das condições de trânsito e a prevenção de furtos, roubos,
violência e outros eventos que ponham em risco a segurança dos motoristas e dos
usuários de táxis.

§  2º  –  O  sistema de  monitoramento  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  deverá
constar, pelo menos, da instalação de sistema de transmissão de imagens e áudio,
com possibilidade de gravação destes, e de câmeras instaladas de modo a permitir o
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monitoramento das áreas internas dos veículos e das áreas externas dos pontos de
táxis onde seja demandado o monitoramento.

Art. 2º – É obrigatória a fixação, em táxis e pontos de táxis, de aviso informando a
existência de monitoramento por meio de câmeras de vídeo no local.

Art. 3º – As imagens produzidas e armazenadas pelo sistema de que trata esta lei
são de responsabilidade do Município e não poderão ser exibidas ou disponibilizadas
a terceiros, exceto por meio de requisição formal em caso de investigação policial ou
para instrução de processo administrativo ou judicial.

Art. 4º – Os meios de comunicação de que trata esta lei deverão ser equipados com
sistema de rádio ligado diretamente ao serviço 190 da Polícia Militar de Minas Gerais,
passível de ser acionado imediatamente em caso de urgência motivada por ações
criminosas.

Art. 5º – O Poder Executivo criará mecanismo de compensação financeira para a
aquisição, por parte dos motoristas de táxi, das câmeras e equipamentos previstos
nesta lei.

Art.  6º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação, bem como as sanções respectivas.

Art.  7º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: A razão que nos leva a apresentar este projeto de lei é a necessidade

de incrementar os táxis do Estado com uma ferramenta de fundamental importância
no  combate  à  violência  contra  seus  motoristas  e  usuários.  Assim,  agiremos
preventivamente contra a ação nefasta de marginais  que ultimamente escolheram
como público-alvo a honrosa categoria dos taxistas, transformando em vítimas pais
de família que sempre trabalharam com honradez e dedicação, visando simplesmente
o sustento de seus entes queridos.

Esta é uma forma de se garantir  aos usuários um bom serviço prestado,  e aos
motoristas, mais condições de segurança.
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Com  as  câmeras  instaladas,  será  possível,  através  das  imagens  capturadas,
assegurar o registro da ocorrência quando da apuração de eventos criminosos que
venham a atingir os taxistas e/ou passageiros. O registro das imagens em  link de
tempo  real  produzirá  elementos  fundamentais  de  ordem  educativa,  preventiva,
corretiva e até mesmo punitiva.

A utilização de transmissões de vídeo está consolidada como meio eficiente de
inibir ações de criminosos, ao mesmo tempo em que resulta em provas positivas em
processos judiciais ou investigações policiais.

Os motoristas são alvos constantes de assaltos em virtude de sua vulnerabilidade,
especialmente  no  período  noturno,  e  pela  circulação  de  dinheiro  em  espécie.  A
medida  proposta  é  importante  para  que  os  trabalhadores  possam  exercer  suas
funções com tranquilidade e os passageiros possam alcançar seu destino em paz e
segurança.

As pesquisas especializadas apontam que os lugares em que há câmeras para
monitoramento têm menor incidência de crimes contra as pessoas e o patrimônio.

Pelos benefícios que esta proposição pode trazer para a sociedade, pedimos o voto
favorável das Deputadas e dos Deputados.

– 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 1.057/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.281/2011)

Proíbe a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de consumo de
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito anos de idade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de

bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito anos de idade.
Art.  2º  – A proibição prevista no art.  1º implica o dever  de cuidado,  proteção e

vigilância  por  parte  dos  empresários  e  responsáveis  pelos  estabelecimentos
comerciais, fornecedores de produtos ou serviços, seus empregados ou prepostos,
que devem:
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I – afixar avisos da proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão
de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito
anos, em tamanho e local de ampla visibilidade, com expressa referência a esta lei e
ao art. 243 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

II – utilizar mecanismos que assegurem, no espaço físico onde ocorra venda, oferta,
fornecimento,  entrega ou consumo de bebida  alcoólica,  a  integral  observância  ao
disposto nesta lei; e

III – zelar para que nas dependências de seus estabelecimentos comerciais não se
permita o consumo de bebidas alcoólicas por menores de dezoito anos.

§ 1º – Os avisos de proibição de que trata o inciso I deste artigo serão afixados em
número suficiente para garantir  sua visibilidade em todos os ambientes, conforme
regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo.

§ 2º – Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, tais como
supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, as bebidas alcoólicas
deverão ser dispostas em locais ou estandes específicos, distintos dos usados para
os demais produtos expostos, com a afixação, no mesmo espaço, da sinalização de
que trata o inciso I deste artigo.

§ 3º – Além das medidas de que trata o inciso II deste artigo, os empresários e
responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e seus empregados ou prepostos
deverão  exigir  documento  oficial  de  identidade,  que  comprove  a  maioridade  do
interessado em consumir bebida alcoólica e, em caso de recusa, deverão abster-se
de fornecer o produto.

§ 4º – Cabe aos empresários e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e
aos seus empregados ou prepostos comprovar à autoridade fiscalizadora, quando por
esta  solicitado,  a  idade  dos  consumidores  que  estejam  fazendo  uso  de  bebidas
alcoólicas nas suas dependências.

Art. 3º – O descumprimento das normas desta lei sujeita os infratores, conforme o
caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal
e das definidas em normas específicas:

I – multa;
II – interdição.
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Parágrafo  único  –  As  sanções  previstas  neste  artigo  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente,  inclusive  por  medida  cautelar,  antecedente  ou  incidente,  de
procedimento administrativo.

Art. 4º – A multa será fixada em, no mínimo, 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais) e, no máximo, 5.000 (cinco mil) Ufemgs para cada infração
cometida,  aplicada  em  dobro  na  hipótese  de  reincidência,  observada  a  seguinte
gradação:

I – para as infrações de natureza leve, assim consideradas as condutas contrárias
ao disposto no inciso I e no § 1º do art. 2º:

a) 100 (cem) Ufemgs em se tratando de fornecedor optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, instituído pela Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

b) 500 (quinhentas) Ufemgs para fornecedor 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 fornecedor cuja receita bruta anual seja
superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

II  –  Para  as  infrações  de  natureza  média,  assim  consideradas  as  condutas
contrárias ao disposto no inciso II e no § 2º do art. 2º desta lei:

a)  150 (cento  e cinquenta)  Ufemgs  em se tratando de fornecedor  optante  pelo
Simples Nacional;

b) 750 (setecentas e cinquenta) Ufemgs para fornecedor 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; e

c) 2.000 (duas mil) Ufemgs para fornecedor cuja receita bruta anual seja superior a
650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

III  –  Para  as  infrações  de  natureza  grave,  assim  consideradas  as  condutas
contrárias ao disposto no art. 1º e no art. 2º, inciso III e §§ 3º e 4º desta lei:

a)  200  (duzentas)  Ufemgs  em  se  tratando  de  fornecedor  optante  pelo  Simples
Nacional;
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b) 1.000 (mil) Ufemgs para fornecedor 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; e

c) 2.500 (duas mil e quinhentas) Ufemgs para fornecedor cuja receita bruta anual
seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

Art. 5º – A sanção de interdição, fixada em no máximo trinta dias, será aplicada
quando o fornecedor reincidir nas infrações ao art. 1º e ao art. 2º, inciso III e §§ 3º e
4º desta lei.

Art.  6º  –  Na  hipótese  de  descumprimento  da  sanção  de  interdição,  ou  se  for
verificada nova infração ao disposto nesta lei, a Secretaria de Estado de Fazenda,
deverá proceder à instauração de processo para cassação da eficácia da inscrição do
fornecedor  infrator  no  cadastro  de  contribuintes  do  Imposto  sobre  Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Art.  7º  –  Considera-se  reincidência  a  repetição  de  infração  a  quaisquer  das
disposições desta lei,  desde que imposta a penalidade por decisão administrativa
irrecorrível.

Parágrafo único – Para os fins do disposto no caput deste artigo, não se considera
a sanção anterior se entre a data da decisão administrativa definitiva e a da infração
posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 8º – A fiscalização do disposto nesta lei será realizada pelos órgãos estaduais
de  defesa  do  consumidor  e  de  vigilância  sanitária,  nos  respectivos  âmbitos  de
atribuições, os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes de
infrações  às  normas  nela  contidas,  mediante  procedimento  administrativo,
assegurada ampla defesa.

Art.  9º – O Poder  Executivo realizará ampla campanha educativa nos meios de
comunicação, para esclarecimento dos deveres, proibições e sanções impostos por
esta lei.

Art.  10  – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão à conta das
dotações próprias consignadas no Orçamento, suplementadas se necessário.

Art.  11  –  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  trinta  dias  após  a  data  de  sua
publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  presente  proposição  tem  por  escopo  adotar  medidas  em

conformidade  com  os  princípios  constitucionais  e  as  disposições  do  Estatuto  da
Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (art. 81, II, e
243)  –  instituindo  rígidos  mecanismos  de  fiscalização  e  controle  para  coibir  o
fornecimento a qualquer título de bebidas alcoólicas para menores e adolescentes.

A  proposição  teve  por  base  semelhante  projeto  que  tramita  na  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo,  onde  foram  realizados  realizados  estudos
técnicos que apontam que a idade em que se verifica o início do uso de álcool é um
potencial  fator  de  risco  para  o  desenvolvimento  dos  sintomas  da  dependência
alcoólica.

Pesquisa realizada no Estado de São Paulo pelo Instituto Ibope, entre os meses de
maio  e julho  de 2011,  apontou que:  “  adultos  e  adolescentes indicam na mesma
proporção (7%) o consumo de bebidas alcoólicas no tempo livre ou de lazer; 94% dos
adultos e 88% dos adolescentes consideram fácil ou muito fácil uma pessoa menor
de 18 anos  conseguir  bebidas  alcoólicas;  há  uma importante  mudança cultural  e
comportamental  entre  gerações:  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; na pesquisa quantitativa, os adolescentes que
já experimentaram bebida alcoólica disseram tê-lo feito pela primeira vez aos 13 anos
(média) e, com frequência, aos 14 anos. A geração de pais iniciou o consumo de
álcool aos 17 anos e, com mais frequência, aos 21 anos; 39% dos adolescentes já
compraram bebidas pessoalmente. Dentre eles, 69% o fizeram em bares ou padarias,
26%  em  mercados,  mercadinhos  e  mercearias,  4%  em  supermercado  e  2% em
depósitos de bebidas ou adegas; 96% dos pais facilitaram, para menores de 18 anos,
o consumo ou a compra de bebidas alcoólicas; 67% presenciaram menores de 18
anos consumindo bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais como bares,
restaurantes e similares; e 63% presenciaram menores de 18 anos excessivamente
alcoolizados.” (Fonte: Mensagem nº 060/2011, encaminhada à Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.)



1265
____________________________________________________________________________

Os  dados  são  alarmantes  e  não  podemos  deixar  que  isso  se  transforme  em
realidade no Estado de Minas Gerais. Dessa forma, faz-se necessária a criação de
mecanismos rígidos para combater  o consumo de bebida alcoólica por crianças e
adolescentes,  prevenindo,  assim,  os  severos agravos  à  saúde decorrentes  dessa
prática,  dentre  os  quais  avulta  a  dependência  do  álcool  e,  em  última  instância,
defender e preservar com absoluta prioridade, tal como determina a Constituição da
República, o direito à vida, à dignidade e à saúde de nossas crianças e adolescentes.

Diante  da  relevância  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nossos  pares  à
aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 798/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.058/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.199/2014)

Altera a Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre os impressos de uso geral
no Serviço Público do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam acrescentados onde convier os seguintes artigos:
“Art. ... – Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público

e o Tribunal de Contas do Estado obrigados a incluir no formato fundamental dos
impressos de uso geral no Serviço Público do Estado a reprodução do art. 73, caput e
§ 2º, da Constituição do Estado.

Art.  ...  –  Para  fins  do  disposto  nesta  lei,  são  considerados impressos  todos os
papéis  e cartolinas que tenham sido submetidos a  qualquer  trabalho  de natureza
gráfica,  seja  qual  for  a forma de  apresentação:  folhas,  blocos,  cadernos,  livros  e
fichas,  que se destinam à utilização de correspondência,  registros  ou  formulários,
bem como os envelopes e capas de processos e de documentos.

Art.  ...  –  A padronização,  objeto  desta lei,  será  exigida  em todas  as formas de
aquisição de impressos, devendo constar dos pedidos cláusula de inteira submissão
aos padrões fixados.

Parágrafo  único  –  As  autoridades  competentes  para  promover  a  aquisição  de
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material e os funcionários encarregados de seu recebimento serão responsabilizados
pela inobservância desta lei.

Art. ... – Os impressos existentes em estoque, com as características atuais e em
desconformidade com esta lei, poderão ainda ser utilizados até sua extinção.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Pretende-se  com  este  projeto  de  lei  fazer  constar  nos  impressos

públicos a reprodução do art. 73 da Carta Estadual, tendo em vista sua importância.
O mencionado dispositivo é aquele que informa a sociedade quanto ao seu direito

de ter um governo honesto, obediente à lei e eficaz, além da garantia de manter-se
correta  e  oportunamente  informada  de  ato,  fato  ou  omissão,  imputáveis  a  órgão,
agente político, servidor público ou empregado público.

Nesse sentido, fazer constar dos impressos públicos tais prerrogativas é alertar a
sociedade  quanto  a  sua  existência  e  possibilidade  de  cobrança,  permitindo  um
controle externo eficaz e coerente com os anseios populares.

Tendo  em  vista  a  importância  da  matéria,  peço  o  apoio  dos  ilustres  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 1.059/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.411/2012)

Institui  o  cadastro  de  fornecedores  impedidos  de  licitar  e  de  contratar  com  a
administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído, no âmbito da administração pública estadual, o cadastro de

fornecedores  impedidos  de  licitar  e  de  contratar  com  a  administração  pública
estadual.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, consideram-se fornecedores todas as
pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços, realizem obras ou forneçam bens à
administração pública estadual.
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Art. 2º – Serão incluídas no cadastro instituído por esta lei as pessoas físicas e
jurídicas que:

I – não cumprirem ou cumprirem parcialmente obrigações decorrentes de contratos
firmados com os órgãos e entidades da administração pública estadual, salvo caso de
força maior;

II  –  tenham  praticado  atos  ilícitos  visando  a  frustar  os  objetivos  de  licitação
realizada pela administração pública estadual;

III  –  tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticarem  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

IV – forem condenadas, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o
cumprimento da pena, por 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, aos 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 de função pública;
f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, de racismo, de tortura, de terrorismo e

hediondos;
h) de sujeição a condição análoga à de escravo;
i) contra a vida e a dignidade sexual; e
j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
V – 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;
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VI – condenadas ou incluídas em situações disciplinadas pela Lei Complementar
Federal nº 135, de 4 de junho de 2010.

Art. 3º – São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial de obrigação contratual, entre outras:

I – o não cumprimento de especificações técnicas relativas a bens, serviços e obras
previstas em contrato;

II – o retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de fornecimento de
bens ou de suas parcelas;

III – a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento do bem, sem justa causa
e prévia comunicação à administração;

IV –  a  entrega,  como verdadeira  ou  perfeita,  de mercadoria  falsificada,  furtada,
deteriorada, danificada ou inadequada para o uso;

V – a alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
VI – a prestação de serviços de baixa qualidade.
Art.  4º  –  Quando  for  constatada  a  ocorrência  de  qualquer  descumprimento  de

obrigação  contratual,  mesmo  que  parcial,  o  servidor  público  responsável  pelo
atestado de prestação de serviços, de recebimento de obra, parcial ou total, ou de
entrega de bens emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará ao respectivo
ordenador de despesa.

Art. 5º – O ordenador de despesa, ciente do parecer técnico, fará, imediatamente, a
devida notificação da ocorrência ao fornecedor, ao qual será facultada a defesa, na
forma e nos prazos fixados pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art.  6º  –  Não  sendo  considerada  satisfatória  a  justificativa  apresentada  pelo
fornecedor, ser-lhe-á aplicada, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a suspensão temporária de participação em
licitação e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de:

I – três meses para os casos previstos nos incisos V e VI do art. 3º;
II – quatro meses para os casos previstos no inciso I do art. 3º;
III – seis meses para os casos previstos nos incisos II, III e IV do art. 3º.
Parágrafo  único  –  A não  regularização  da  inadimplência  contratual  nos  prazos

estipulados  nos  incisos  deste  artigo  implicará  a  declaração,  pela  autoridade
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competente,  de  inidoneidade  do  fornecedor  para  contratar  com  a  administração
pública estadual e para participar de licitação por ela promovida.

Art. 7º – Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário encaminharão,
até o quinto dia útil de cada mês, ao órgão de controle interno do Estado a relação
das  pessoas  físicas  e  jurídicas,  inclusive  os  Diretores,  sócios-gerentes  e
controladores, que deverão ser incluídas no cadastro de que trata esta lei.

Parágrafo único – O encaminhamento da relação das pessoas físicas e jurídicas é
de responsabilidade do ordenador de despesa e dela deverão constar o nome ou a
razão social do fornecedor, o número de seu Cadastro de Pessoa Física – CPF – ou
de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ –, o número do contrato, a
descrição  da  inadimplência  contratual  e  a  respectiva  penalidade  aplicada,  com  o
respectivo prazo de vigência.

Art. 8º – O órgão de controle interno do Estado, imediatamente após o recebimento
das informações referidas no art. 7º, incluirá, no cadastro de que trata esta lei, as
pessoas físicas e jurídicas, inclusive os Diretores, sócios-gerentes e controladores,
consideradas temporariamente impedidas de contratar com a administração pública
estadual e de participar de licitação por ela promovida.

Art.  9º  –  O saneamento  integral  da  inadimplência  contratual  que  deu  origem à
inclusão da pessoa física ou jurídica no cadastro de que trata esta lei acarretará sua
imediata exclusão deste e o restabelecimento do direito de contratar com os órgãos e
entidades  da  administração  pública  estadual  e  de  participar  de  licitação  por  eles
promovidos, observado o cumprimento da penalidade imposta nos termos do inciso III
do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único – O saneamento integral da inadimplência contratual compreende a
correção plena da irregularidade que a originou, no prazo fixado pelo ordenador de
despesa,  o  ressarcimento  total  dos  prejuízos  causados  ao  órgão  ou  entidade
contratante, bem como, se for o caso, a quitação da multa aplicada.

Art. 10 – Nas hipóteses a que se referem os incisos II e III do art. 2º, caberá ao
ordenador  de despesa do órgão ou entidade da administração pública estadual  a
aplicação da penalidade de suspensão  temporária  de  participação em licitação  e
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impedimento de contratar com a administração pelo prazo de dois anos e a adoção
da providência prevista no parágrafo único do art. 7º.

Art. 11 – Fica assegurado a todos os órgãos e entidades da administração pública
estadual e a todos os interessados o livre acesso ao cadastro instituído por esta lei.

Parágrafo único – O acesso ao cadastro instituído por esta lei será dado por meio
do Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais,  bem como por  meio dos
portais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

Art. 12 – Os responsáveis pela realização de licitações da administração pública
estadual ficam obrigados a consultar o cadastro instituído por esta lei em todas as
fases do procedimento licitatório e a tomar as providências necessárias para que as
pessoas  físicas  ou  jurídicas  inscritas  no  referido  cadastro  sejam  excluídas  do
procedimento licitatório.

Parágrafo único – A obrigatoriedade de consulta de que trata o  caput também se
aplica aos ordenadores de despesa antes da assinatura de contratos, mesmo nos
casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 13 – Os editais de licitação e os termos de contrato de prestação de serviços,
de  obras  e  serviços  de  engenharia  e  de  fornecimento  de  bens  conterão
expressamente, em seu preâmbulo, a sujeição às disposições desta lei.

Art.  14  –  A não  observância  dos  preceitos  desta  lei  será  considerada  infração
funcional e sujeitará os servidores públicos à instauração de processo administrativo
disciplinar.

Art. 15 – Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: A proposta ora apresentada tem como objetivo preservar, por meio de

punição  às  tentativas  de  fraude  nas  licitações  públicas,  a  administração  publica
estadual  de atos,  cometidos por  pessoas físicas e jurídicas,  que comprometam o
andamento dos serviços e obras e o fornecimento de bens e que causem prejuízos
ao erário, bem como da prática de atos ilícitos visando a frustrar  os objetivos das
licitações.



1271
____________________________________________________________________________

Muitas  vezes  a  administração publica  estadual  se  vê  obrigada  a  contratar  com
pessoas físicas e jurídicas que, sabidamente, são conhecidas por causar embaraços
e  ônus  quando  da  execução  dos  contratos.  Assim,  a  instituição  do  Cadastro  de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Publica Estadual
e da obrigatoriedade de nele se incluir o nome de pessoas físicas e jurídicas que não
cumprirem  ou  cumprirem  irregularmente  cláusulas  contratuais,  que  retardarem
imotivadamente ou paralisarem obras, serviços ou fornecimento de bens, sem justa
causa e prévia comunicação à administração, que venderem mercadoria falsificada
ou  deteriorada,  que prestarem  serviços  de  baixa  qualidade,  entre  outras  práticas
danosas ao interesse público, garantirá qualidade e eficiência à relação contratual
das empresas com o Estado, contribuindo para maior economicidade e moralidade
administrativa e evitando o desperdício do dinheiro público.

Além disso,  é fundamental  assegurar  o acesso facilitado da população a esses
dados.  Para  tanto,  a  proposição  que  apresentamos  prevê  que  tal  cadastro  seja
disponibilizado em portais na internet e atualizado sistematicamente.

Pela relevância desta proposição, deve ela ser aprovada nesta Casa de Leis pelos
nobres pares.

– 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 1.060/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.373/2013)

Altera  dispositivo  da  Lei  nº  11.317,  de  1993,  que  cria  a  medalha  de  mérito
intelectual na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e modifica a Lei nº 200, de 8
de Outubro de 1937.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado onde convier o seguinte parágrafo:
“§ ...  – Os cursos a que se refere o  caput do art. 1º são curso de formação de

soldados – CFSd – ou equivalente,  curso de atualização em segurança pública –
Casp  –,  curso  especial  de  formação  de  sargentos  –  Cefs  –,  curso  intensivo  de
formação de sargentos – Cifs –, curso de formação de cabos – CFC –, curso de
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especialização em gestão estratégica de segurança pública – Cegesp –, curso de
especialização em segurança pública – Cesp –, curso de especialização em gestão
de polícia ostensiva – Cegepo –, curso de bacharelado em ciências militares – CBCM
– ou semelhante, curso superior de tecnologia em gestão de segurança pública –
CSTGSP – ou semelhante e curso superior de tecnologia em segurança pública –
CSTSP – ou semelhante.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem por objeto alterar a Lei nº 11.317, de 1993,

visando especificar os cursos de formação nos quais os policiais militares, mediante
classificação em primeiro lugar,  poderão receber  a  medalha de mérito  intelectual,
denominada Medalha Capitão PM Médico Guimarães Rosa.

Tendo  em  vista  que  todos  os  cursos  arrolados  possuem  a  mesma natureza,  a
alteração pretendida vai ao encontro do princípio da isonomia, buscando conceder a
medalha de mérito intelectual a todos os policiais militares que alcancem os requisitos
legais.

Assim,  porque  a  concessão  da  Medalha  Capitão  PM  Médico  Guimarães  Rosa
significa valorização, incentivo e reconhecimento do trabalho realizado por aqueles
que  possuem  o ônus  de  exercer  atividade  essencial  de  policiamento  ostensivo  e
preventivo,  é que contamos com o apoio dos nobres pares para  a aprovação da
presente proposição.

– 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 1.061/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.682/2012)

Modifica  a  Lei  nº  14.130,  de  19  de  dezembro  de  2001,  que  dispõe  sobre  a
prevenção contra incêndio e pânico no Estado,  com o propósito de condicionar  a
instalação de caixas eletrônicos à elaboração e ao registro de projeto de segurança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)
Parágrafo único – As normas técnicas previstas no inciso III do caput deste artigo

incluirão instruções para:
I – a instalação de equipamento para detectar e prevenir vazamento de gás;
II – a elaboração e o registro de projeto de segurança para instalação de caixas

eletrônicos com função de dispensação de papel-moeda.”.
Art. 2º – O art. 7º da Lei 14.130, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  7º  –  A pessoa  física  ou  jurídica  responsável  pela  comercialização,  pela

instalação, pela manutenção e pela conservação de caixas eletrônicos com função de
dispensação de papel-moeda, bem como de aparelhos de prevenção contra incêndio
e pânico utilizados em edificação de uso coletivo deverá cadastrar-se no CBMMG
para o exercício dessas atividades.

Parágrafo único – As especificações técnicas do cadastro a que se refere o caput
deste artigo serão definidas pelo CBMMG.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Nas últimas décadas, a expansão da rede de atendimento bancária

provocada pelo avanço da tecnologia passou a figurar como diferencial competitivo
dos bancos comerciais.

Paralelamente, os grandes roubos a agências bancárias passaram a dar lugar a
outras táticas criminosas como a “saidinha de banco”,  o “sequestro relâmpago” e,
mais recentemente, a “explosão de caixas eletrônicos”.

Entre tais ocorrências, a “explosão de caixas eletrônicos” é aquela cujo risco de
provocar episódios de pânico entre os clientes da instituição bancária e de desdobrar-
se em incêndios e tragédias é maior.

Mostra-se,  portanto,  necessário  que  o  poder  público  discipline  a  instalação  de



1274
____________________________________________________________________________

equipamentos que dificultem atos criminosos e contribuam para a identificação e a
condenação dos responsáveis.

A prevenção contra incêndio e pânico já se encontra disciplinada na Lei nº 14.130,
de  2001,  que  atribui  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  a  responsabilidade  pelo
estabelecimento de detalhamento técnico sobre o assunto. Cumpre, portanto, adaptar
a referida legislação para atualizá-la aos mais recentes desafios que se apresentam
ao poder público estadual.

Diante do exposto, peço o apoio dos 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 1.062/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.399/2012)

Dispõe sobre a implantação e a manutenção de cadastro com informações sobre as
pessoas com deficiência no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O Poder Público implantará e manterá cadastro com informações sobre as

pessoas com deficiência no Estado.
Parágrafo  único  –  Considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  tem

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 2° – O cadastro de que trata esta lei tem os seguintes objetivos:
I  –  identificar,  mapear  e  cadastrar  o  perfil  socioeconômico  e  as  condições  da

educação,  saúde,  emprego,  habitação  e  modalidade  urbana  das  pessoas  com
deficiência;

II – fornecer subsídios para a formulação e a execução de políticas públicas que
promovam a acessibilidade e a inclusão social das pessoas com deficiência.

Art. 3° – O cadastro de que trata esta lei será composto por informações fornecidas
pelas Secretarias de Estado de Educação, de Saúde e de Trabalho e Emprego, sob a
responsabilidade da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com
Deficiência – Caade.
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Art. 4° – O Poder Público realizará campanhas de divulgação do cadastro de que
trata esta lei.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto visa implantar e manter um cadastro com informações sobre

as pessoas com deficiência no Estado. Esta é uma demanda antiga e foi apresentada
na em reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência desta
Casa, realizada em 4/4/2012.

A proposição define o conceito de pessoa com deficiência e estabelece os objetivos
do  cadastro.  Além  disso,  determina  que  as  informações  serão  fornecidas  pelas
Secretarias  de  Estado de Educação,  de  Saúde e  de  Trabalho  e Emprego,  sob a
responsabilidade da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com
Deficiência – Caade.

O  cadastro  é  uma  importante  ferramenta  para  mapear,  quantitativa  e
qualitativamente, o segmento das pessoas com deficiência, de forma a traçar seu
perfil socioeconômico e suas condições de educação, saúde, emprego, habitação e
mobilidade urbana.

Os dados organizados no cadastro serão um instrumento valioso para subsidiar
ações específicas e adequadas a cada tipo de deficiência, bem como para formular e
executar políticas públicas sistêmicas, que promovam acessibilidade e inclusão social
das pessoas com deficiência. O cadastro permitirá também o acesso a dados mais
atualizados.

Lembramos que para  o sucesso desse cadastro  será fundamental  que o Poder
Pública realize campanhas para divulgá-lo, como prevê o projeto ora apresentado.

A garantia dos direitos das pessoas com deficiência transforma a realidade social,
melhora a sua qualidade de vida e diminui as desigualdades que sua condição pode
acarretar.  Certos  de  que  o  projeto  contribui  para  o  fortalecimento  das  políticas
públicas destinadas à pessoa com deficiência, contamos com o apoio desta Casa
Legislativa para sua aprovação.

– 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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REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  914/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 258/2011.
Nº  915/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.486/2011.
Nº  916/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.781/2011.
Nº  917/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.877/2011.
Nº  918/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.614 /2011.
Nº  919/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.837/2012.
Nº  920/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.972/2012.
Nº  921/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.368/2012.
Nº  922/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.381/2012.
Nº  923/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.958/2013.
Nº  924/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.962/2013.
Nº  925/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.068/2013.
Nº  926/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.070/2013.
Nº  927/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.140/2013.
Nº  928/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.608/2013.
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Nº  929/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.715/2015.

Nº  930/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.716/2015.

Nº 931/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.108/2011.

Nº 932/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.012/2011.

Nº 933/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.013/2011.

Nº 934/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.014/2011.

Nº 935/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.135/2011.

Nº 936/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.141/2011.

Nº 937/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.228/2011.

Nº 938/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.925/2012.

Nº 939/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.389/2011.

Nº 940/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.496/2012.

Nº 941/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.872/2014.

Nº 942/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.290/2014.

Nº 943/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.476/2014.

Nº  944/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.577/2011.
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Nº  945/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.599/2011.

Nº  946/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.980/2014.

Nº 947/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.867/2011.

Nº 948/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.183/2014.

Nº 949/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Comlementar nº 60/2014.

Nº 950/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.412/2011.

Nº 951/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.413/2011.

Nº 952/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.416/2011.

Nº 953/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 854/2011.

Nº  954/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.262/2014.

Proposições Não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Educação em que solicita seja encaminhado à chefia da Polícia
Civil  pedido  de  providências  para  que  seja  esclarecida  a  autoria  de  mensagens
difamatórias e caluniosas enviadas para celulares em Juiz de Fora, as quais contêm
informações inverídicas sobre a posição adotada pelo deputado Noraldino Júnior em
votação nesta Casa e afirmam que ele se negou a ajudar os servidores da área de
educação do Estado.
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Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Professor Neivaldo.
O deputado Professor Neivaldo – Boa tarde a todas e a todos; boa tarde, Sras.

Deputadas  e  Srs.  Deputados.  Cumprimento  também  o  nosso  excelentíssimo
presidente.

Essa minha primeira fala é realmente para agradecimento e compromisso. Tomei
posse na última quinta-feira. Naquele momento, não tive oportunidade de utilizar a
tribuna e hoje gostaria de fazê-lo. Gostaria de dizer que é um prazer estar fazendo
parte desta equipe.

Em  especial,  gostaria  de  cumprimentar  minhas  companheiras  e  meus
companheiros do PT. Estão aqui as deputadas Geisa Teixeira e Cristina Corrêa. É um
prazer. Quero também cumprimentar as cidadãs e os cidadãos presentes no Plenário
nesta tarde.

Venho de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, lugar em que participei de duas eleições
vitoriosas  para  vereador.  Acredito  também que,  nesse período em que estive  em
Uberlândia, contribuí com minha cidade e quero continuar contribuindo com aquela
cidade e aquela região. Participei, pela primeira vez, de uma campanha a deputado
estadual, em que me submeti ao crivo das urnas. Foi uma campanha difícil, corrida,
cheia de  limitações,  como deve  ter  sido  para  todas e  para  todos,  na qual  obtive
29.377 votos que me fizeram o 5º suplente na nossa composição. Estou aqui hoje
ocupando, na 5ª suplência, o cargo de deputado.

Em primeiro lugar,  agradeço a Deus por esta oportunidade. Acredito, confio que
tudo é realizado de acordo com a vontade de Deus,  que me tem feito,  na minha
trajetória de vida, realmente uma pessoa vitoriosa. Um menino que saiu da roça, do
interior de São Paulo, filho de uma viúva com cinco filhos, semianalfabeta, que teve
toda a  experiência  de  pobreza numa usina  de  açúcar.  Depois  fui  vereador  numa
cidade do porte de Uberlândia, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, e agora
sou deputado estadual. Agradeço muito também ao Sind-UTE. Sou professor da rede
estadual e acredito que a base de formação para a minha militância vem do sindicato
dos  trabalhadores  em  educação  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Quero  também
agradecer aos amigos que me acompanham há mais de vinte anos. Fui presidente do
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Sind-UTE por três mandatos e vereador por dois mandatos. Enfim, não fazemos essa
trajetória sozinhos, fazemos com amigos, com companheiros, com políticos que nos
apadrinham. Quero lembrar o prefeito Gilmar Machado, que acompanho desde 1991,
desde quando, pela primeira vez, pus os pés numa escola estadual. Logo depois, no
mesmo dia, filiei-me ao Sind-UTE.

Quero  aqui  agradecer  também  aos  meus  amigos,  a  minha  equipe,  aos  meus
assessores, aos servidores da Câmara Municipal de Uberlândia, às vereadoras e aos
vereadores  de  Uberlândia,  que,  de alguma forma,  ajudaram no meu crescimento.
Faço um agradecimento à minha família, que, realmente – e acho que isso é unânime
–, é o nosso sustentáculo.

Sem a família para nos apoiar não vamos a lugar algum. Mais uma vez, agradeço
ao prefeito Gilmar Machado. Tive a oportunidade de ser líder nos seus dois primeiros
anos de governo. Atualmente, estava na presidência da câmara municipal.  Alguns
acham que fiz uma loucura ao deixar de ser presidente da segunda maior câmara do
Estado de Minas Gerais para ser deputado suplente. Mas temos de fazer escolhas.
Neste  momento,  agradeço  aos  29.377  mineiros  e  mineiras  que  me apoiaram  no
último dia 5/10/2014. Foi em nome desses 29 mil que eu fiz a opção de estar nesta
Casa.

Acredito que seja adequado delinear meus posicionamentos políticos, em respeito e
honestidade aos meus pares e ao povo de Minas Gerais. Cresci muito nos últimos
anos, na função de líder do governo Gilmar Machado, na câmara dos vereadores e,
posteriormente, como presidente da câmara de uma das maiores cidades do Estado
– ou melhor, a 2ª maior. Logo, hoje posso afirmar que entendo um pouco sobre o que
é ser sindicalista e sobre o que é ser governo: já estive dos dois lados da mesa, senti
as agruras e dificuldades peculiares de cada função.

O que os trabalhadores e as  trabalhadoras em educação, além dos milhões de
cidadãos  mineiros  diretamente  interessados  nas  políticas  educacionais,  podem
esperar  do  deputado  estadual  Professor  Neivaldo?  Podem  esperar  um  deputado
humilde, que escuta muito mais do que fala, que se esforça para acompanhar de
perto a realidade daqueles que representa. Podem esperar um deputado maduro e
honesto o suficiente para saber que, sozinho, nunca será um salvador da pátria, mas
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que almeja ser um instrumento de mediação entre o povo mineiro e os detentores do
poder  político,  sem  nunca  perder  de  vista  que  negociações  entre  categorias
profissionais e o governo envolvem avanços e recuos de ambos os lados. Inclusive já
passei por desgastes no que diz respeito a minha imagem parlamentar por conta da
excessiva e justificada expectativa que a categoria da educação deposita em seus
mandatários.  Mas  não  posso  me  curvar  às  facilidades  discursivas  moralmente
questionáveis, como a defesa de soluções administrativas manifestamente contrárias
à  Constituição  e  às  normas  infraconstitucionais,  jogando  com  a  vida  de  pessoas
sérias simplesmente para ouvir aplausos e congratulações. Quero poder realizar meu
trabalho e continuar olhando nos olhos desses trabalhadores e trabalhadoras, mesmo
que eles não se contentem com o que ouvirão.

Trabalhadores e trabalhadoras em educação, podem contar com um parlamentar
que trabalha sempre para a manutenção ou ampliação de direitos, e nunca para a
perda destes. Com um parlamentar comprometido com a defesa intransigente do piso
salarial  nacional  e  do  custo  aluno  qualidade  compatível  com  as  necessidades
educacionais atuais; na luta pela destinação eficiente dos  royalties do pré-sal e do
PIB na educação mineira; pela perspectiva de combate a todos os tipos de opressão
no processo educacional formal e informal,  infelizmente ainda muito presentes em
nossa realidade; na luta por postos de atendimento na região do Triângulo Mineiro
para perícias e outros atendimentos aos servidores públicos estaduais;  no esforço
pela reformulação coletiva da política pedagógica e avaliativa da rede estadual de
ensino; na profissionalização dos trabalhadores em educação não docentes – ATB,
ASB, ASG e auxiliares administrativos; na luta pela democratização dos conselhos de
educação municipais e estaduais; e principalmente – fica aqui o meu repúdio oficial
ao PL nº 4.330, recém-aprovado na Câmara dos Deputados – no combate contra a
terceirização, cada vez mais iminente, no setor público.

Podem esperar na área da saúde um defensor da atenção básica à saúde, com
maior financiamento do Estado para a ampliação de unidades saúde da família, com
a construção de unidades, reformas e aquisição de equipamentos, principalmente nas
comunidades  mais  pobres  e  nos  assentamentos  rurais  e  urbanos,  e  apoio  à
regionalização da saúde; um defensor da criação de estrutura de comunicação no
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Estado e nos municípios que leve as questões da saúde e seus encaminhamentos ao
conjunto da sociedade; um propositor para a implementação da Política Estadual de
Práticas  Integrativas  e  Complementares,  com  a  utilização  das  plantas  como
tratamento  e  prevenção  de  doenças  na  rede  SUS,  valorizando  o  conhecimento
popular; um ator na luta pela implementação da saúde escolar em todas as escolas e
pela implantação do centro de especialidades odontológicas e unidades móveis de
atendimento básico em odontologia para atenção à população da periferia urbana e à
população rural como forma de apoio ao programa Brasil Sorridente.

Podem esperar um defensor da importância das políticas afirmativas atuais e de
sua expansão, da educação superior nas instituições públicas, do financiamento e da
assistência estudantil, das bolsas de estudos e do transporte escolar; um parlamentar
comprometido  com  a  linguagem  e  com  as  necessidades  de  nossa  juventude,
principalmente dos jovens negros, dos jovens do campo, dos indígenas e dos jovens
com  deficiência;  um  parlamentar  defensor  da  liberdade  de  organização  dos
estudantes e da sua participação efetiva para a gestão democrática das escolas e
universidades; um parlamentar que trabalhará pela capacitação de profissionais da
área, professores e assistentes sociais no trato com temas e situações relativas à
saúde sexual, uso de álcool, tabaco e outras drogas, como esteroides anabolizantes
e, especialmente, o crack.

Um parlamentar que combaterá a discriminação por etnia, raça, cor da pele, cultura,
origem,  idade,  orientação  sexual,  idioma,  religião,  opinião,  condição  social  ou
econômica;  alguém  que  lutará  para  que  todos  os  jovens  mineiros  e  as  jovens
mineiras recebam tratamento igualitário, independentemente de sua diversidade.

Podem esperar um trabalhador em prol do acesso à profissionalização, ao trabalho
e  à  renda,  em  condições  de  liberdade,  equidade  e  segurança,  não  a  qualquer
emprego, mas sim àquele adequadamente remunerado e com proteção social. Um
promotor das formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia
solidária e da livre associação. Um incentivador do trabalhador rural familiar e dos
empreendimentos familiares rurais.  Um incentivador da formação e da qualificação
profissional aos cidadãos mineiros com deficiência.

Enfim,  agradeço  a  paciência  de  V.  Exas.,  agradeço  a  toda  a  equipe  e  aos
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funcionários da Assembleia Legislativa, que me receberam de forma muito cordial.
Espero realizar um trabalho relevante para esta Casa e para o povo da região do
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas e de toda Minas Gerais; para
todos  os  trabalhadores,  funcionários  públicos,  em  especial  os  trabalhadores  e
trabalhadoras da educação; e que atenda ao interesse público, de maneira geral. Boa
tarde. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço ao presidente por esta oportunidade.

Questão de Ordem
O deputado Wander Borges – Sr. Presidente, não há número suficiente na Casa.

Solicito fazer recomposição de quórum ou então o encerramento de plano.
O presidente – É regimental.  Solicito ao secretário que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 29 deputados. Portanto, há quórum para

a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado
Bosco.

O deputado Bosco* – Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, caros deputados e
deputadas, público que nos honra com sua presença nas galerias da Assembleia.
Quero  fazer  aqui  também  uma  saudação  especial  aos  telespectadores  que  nos
acompanham por meio da transmissão da TV Assembleia.

Caro presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, finalmente acendeu-se uma
luz no final do túnel. Vivenciamos em Minas Gerais, há mais de oito meses, ou seja,
desde  o  ano  passado,  uma  operação-padrão  da  Semad,  a  Secretaria  de  Meio
Ambiente. E essa operação-padrão, deputada Ione Pinheiro, resultou em prejuízos
incalculáveis  para o desenvolvimento  de  Minas Gerais.  Foram diversas,  inúmeras
empresas, que deixaram de se instalar em Minas Gerais e outras que promoveram o
estudo para verificar a viabilidade de instalação de seus negócios em Minas, mas não
se  instalaram  no  decorrer  dos  últimos  oito  meses,  justamente  em  virtude  dessa
operação-padrão.

Não queremos aqui,  caro deputado e companheiro  do  PTdoB, Fábio  de Avelar,
culpar quem quer que seja, porque, de um lado sabemos que o governo também na
gestão passada tinha lá suas dificuldades. E, por outro lado, os servidores da Semad,
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os técnicos também têm suas razões, por questões de pleitos de aumento salarial, de
progressão de carreira, dentre outras questões. Respeitamos esses servidores, mas,
a bem da verdade, quem ficou no prejuízo foram, sem dúvida alguma, os mineiros e
as  mineiras  e,  sobretudo,  o  Estado  de  Minas  Gerais,  que  deixou  de  receber
importantes  investimentos,  deixou  de  ter  a  geração  de  milhares  e  milhares  de
empregos em todas as suas regiões, por falta de um licenciamento ambiental, que é
uma coisa simples e uma questão importante para os empresários que estão aqui
edificando e projetando os seus negócios.

Sabemos que, preocupado com essa questão, o governador Pimentel tomou uma
atitude. Inclusive quero nesta oportunidade cumprimentá-lo, bem como a sua equipe
de  governo.  Ele  teve  a  coragem  e  a  hombridade  de  chamar  esses  servidores,
juntamente com o secretário de Meio Ambiente, que é o nosso colega, o deputado
estadual licenciado Sávio Souza Cruz, e diante de toda essa situação, diante desse
apagão  em  Minas  Gerais  em  relação  à  questão  ambiental  tomar  uma  atitude
corajosa.  Promoveu  uma  força-tarefa  em  conjunto  com  diversas  secretarias  e
segmentos  do  governo,  a  fim  de que  uma atitude fosse  tomada  para  que  esses
processos de licenciamentos ambientais  que estavam engavetados ou andando a
passos  de  tartaruga,  há  meses  e  meses,  emperrando  e  dificultando  o
desenvolvimento de Minas Gerais,  pudessem, sim, ter  uma sinalização positiva. E
essa  força-tarefa  implementada  pelo  governador  Pimentel  possibilitou  uma
negociação com o sindicato da classe. Daí, resultou em um decreto do governo do
Estado, colocando fim à operação dos servidores da Semad.

Positivamente  nos  manifestamos  aqui  por  este  ato,  mas  lamentamos  por  tudo
aquilo que Minas Gerais sofreu de prejuízos em decorrência dessa operação-padrão,
que durou mais de oito meses, repito. Também repito que foram inúmeras, dezenas,
centenas de empresas que deixaram de aqui instalar os seus negócios.

Caro deputado João Vítor Xavier, só em termos de licenciamento, há mais de três
mil  processos  parados  nas  mais  diversas  regiões  do  Estado,  desde  um  simples
licenciamento de um pequeno produtor rural a uma mega empresa em Minas Gerais.
Só em termos de outorgas, são mais de quatorze mil processos parados. Isso é uma
calamidade. Sem dúvida alguma, é a contramão da história com relação aos outros
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estados da Federação, que estão lutando, empenhando-se, trabalhando e disputando
a  instalação  de  novos  empreendimentos.  E  Minas  Gerais  teve  esse  impactante
momento, com essa operação-padrão. Agora queremos crer que, com essa ação do
governador,  com  a  ação  do  secretário  de  Meio  Ambiente,  Sávio  Souza  Cruz,
poderemos, sim, e de fato, ter o final dessa operação-padrão. Que esses servidores
possam  voltar  às  suas  atividades  normais,  e,  sobretudo,  trabalhar  com  amor  e
dedicação, para que possamos resgatar o tempo perdido, o que não será fácil.

Concedo um aparte, com prazer, ao amigo deputado João Vítor Xavier.
O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Caro companheiro, deputado Bosco,

primeiro  quero  cumprimentar  V.  Exa.  pelo  brilhantismo  do  tema que  traz  a  este
Plenário. Se me permite, gostaria apenas de dar uma pequena informação. Em vez
de  operação-padrão,  deveríamos  colocar  operação-tartaruga,  porque  operação-
padrão dá a impressão de que é um trabalho que está sendo esmerado para ser bem
feito,  quando é  o contrário:  o esmero é para não fazer,  para que o trabalho não
aconteça. E esse não é o espírito do serviço público, não é o espírito do servidor
público  de  Minas  Gerais.  Quero  dar  o  exemplo  dos  profissionais  desta  Casa,  da
equipe técnica desta Assembleia Legislativa, profissionais concursados, profissionais
de carreira, profissionais de recrutamento amplo. Há aqui centenas de servidores que
não medem dia, hora, momento para se dedicar à causa pública. O serviço público é
isto, acima de tudo um sacerdócio. É a vontade de servir ao próximo, de ajudar o
próximo. É a vontade de fazer aquilo que é de todos funcionar da melhor maneira e
para todos. E não é o que estamos vendo acontecer dentro da Secretaria de Meio
Ambiente.

Quero colocar, com muita lisura e clareza, que hoje sou do bloco de oposição, mas
não  considero  isso  um  problema  de  governo,  mas  um  problema  de  Estado.
Solidarizo-me com o secretário Sávio Souza Cruz, nosso colega nesta Casa, pelo que
está passando na secretaria hoje. Claro que, durante muito tempo, vimos, de maneira
irresponsável,  aqueles  que  eram  da  oposição  no  governo  passado  tratando  isso
apenas como um problema de governo. E hoje percebem na carne, não só nesse
ponto,  mas em diversos outros, que esse não é um problema de governo,  é um
problema de Estado. Governos mudam, o Estado fica, e o Estado é de todos. Isso
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tem que ser tratado e encarado com responsabilidade. É preciso que o Ministério
Público se posicione a respeito dessa situação; é preciso que o Judiciário do Estado
de Minas  Gerais  se  posicione a  respeito  dessa pauta,  porque,  acima de  tudo,  é
inadmissível  e  inaceitável  que  o  progresso  e  a  arrecadação  do  Estado  sejam
impactados e fiquem obstruídos por uma ação de poucos, que paralisa aquilo que é
do  alcance  e  da  ação  de  muitos.  Esse  não  é  um  problema  de  governo,  é  um
problema de Estado, e todos juntos temos que trilhar o mesmo caminho para que
haja  uma  solução.  Sem  hipocrisia,  sem  demagogia,  com  serenidade  e
responsabilidade.  Porque  milhares  de  empresários,  geradores  de  empregos,
geradores de divisas no Estado estão prejudicados. E milhares de profissionais, num
momento de crise como este em que o País  está mergulhado,  já poderiam estar
trabalhando  em  novos  postos  de  emprego  e  não  estão  por  uma  absoluta
irresponsabilidade  de  um  grupo pequeno  de  servidores,  que  está  impactando,  de
maneira brutal, o andamento e o progresso do Estado de Minas Gerais.

Parabéns a V. Exa., que, como sempre, com o espírito de vanguarda que tem, traz
um assunto dessa importância para debate nesta Casa. Muito obrigado pelo aparte.

O deputado Bosco* – Sou eu quem agradeço ao amigo deputado João Vítor Xavier.
Quero dizer, João Vítor, que temos sofrido isso na pele e assistido a essa situação
constantemente em todas as regiões do Estado.

Quero trazer um exemplo da minha região, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. Havia
uma empresa que pretendia – e estamos lutando para que ela continue com o seu
projeto – se instalar em Minas Gerais. É uma empresa beneficiadora de batatas pré-
fritas; uma empresa que quer fazer um investimento em Minas Gerais de mais de
R$200.000.000,00,  com a  expectativa  de  mais  de  500  empregos  diretos  e  1.500
indiretos. Essa empresa, a Bem Brasil, esteve na iminência de instalar no Estado de
Goiás,  caro presidente,  a sua segunda fábrica – a primeira está em Araxá.  Essa
empresa esteve na iminência de ir  para o Estado de Goiás, a convite do governo
desse  estado.  Desde  o  ano  passado,  travamos  uma  luta  juntamente  com  os
empresários e o prefeito de Perdiz, para que essa empresa pudesse se instalar no
Município de Perdiz, no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, e não no Estado de Goiás.
Lutamos muito na gestão passada, até que conseguimos, por intermédio do governo,
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numa parceria com a Cemig, a garantia de energia suficiente no Município de Perdiz
para que essa empresa pudesse se instalar ali. Foi um trabalho longo, que demandou
inúmeras conversas e reuniões. Mas obtivemos êxito, e a Cemig está promovendo,
na região, um projeto, em que será construída uma linha de transmissão de nova
Ponte à Perdiz, de mais de 50km, com um custo superior a R$20.000.000,00. Boa
parte  desses  recursos  será  patrocinada  pela  Cemig  e  uma  contrapartida  pelo
empresário da Bem Brasil. Essa questão da energia foi resolvida no ano passado.
Faltava, agora, o licenciamento ambiental, e eis a grande dificuldade. Passaram-se
praticamente  oito  meses  e,  até  agora,  esse  empresário  não  conseguiu  o
licenciamento,  mesmo tendo cumprido  todo  o  rito,  todas  as  exigências,  tudo  que
determina a Supram e o Copam, colocando em risco o projeto desse investimento tão
importante  para  Minas  Gerias.  Ele  também  dependerá  de  parte  de  recursos  dos
bancos públicos, que só financiam esses projetos a partir do momento em que forem
licenciados ambientalmente. Esse é o grande entrave dessa questão da operação-
padrão.

Finalmente e felizmente, caro deputado Celinho do Sinttrocel, por meio dessa ação
do governador, dessa ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente, do secretário
Sávio e de outro secretário  desse governo,  uma luz se acendeu no fim do túnel.
Acreditamos – e torcemos – não só como deputados, mas também como mineiros,
que essa operação termine, acabe de vez e que os servidores dessa tão importante
área,  desse  tão  importante  segmento  possam abraçar  com  denodo  a  missão  de
recuperar o tempo perdido. Com certeza, foram inúmeros prejuízos, e, se a atitude
não  for  tomada  de  forma  urgente  e  emergencial,  vamos  continuar  conferindo
prejuízos enormes para Minas Gerais,  deixando de gerar inúmeros empregos e, é
claro, um aumento significativo na receita do Estado, quando ele precisa tanto do
aumento das suas receitas. Era isso, Sr. Presidente, o que queríamos expor.

Quero  cumprimentar  também  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  desta  Casa,  que
esteve reunida, na última sexta-feira, com o secretário de Meio Ambiente, tratando
também desse assunto, demonstrando a preocupação da Assembleia, da comissão e
de todos  os  deputados  em  relação  a  essa questão ambiental,  a  essa  operação-
padrão, que, agora, se Deus quiser, deixa de existir.
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* – Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado João Vítor  Xavier  – Verificando a ausência absoluta de  quórum no
momento e para que possamos prestigiar o debate com a presença dos deputados da
Casa, peço encerramento de plano desta reunião.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, 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 EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/3/2015
Às  9h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado Cristiano  Silveira,

membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Rogério
Correia.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cristiano  Silveira,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada,  e  a  subscreve.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a
debater a situação dos barraqueiros que trabalhavam no entorno do Mineirão e a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Júnia Roman Carvalho, defensora pública
do Estado de Minas Gerais; e Vanessa Cristina Pereira Franco, líder dos feirantes do
Barreiro; e os Srs. Adenilson Idalino de Sousa, subsecretário de Estado de Esportes;
Alexandre  Salles  Cordeiro,  secretário  Municipal  Adjunto  de  Fiscalização;  Marcos
Souza Lima, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Ernani
Francisco Pereira, líder do Movimento dos Barraqueiros e membro da Associação dos
Barraqueiros da Área Externa do Mineirão; Helson Pereira Rezende, advogado dos
representantes dos feirantes; e Rafael Bittencourt, líder do Comitê dos Atingidos pela
Copa-Copac, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra  ao  deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
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debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Rogério Correia – Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 271/2015
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Sociedade  de  Recuperação  e  Vida  –
Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,  com sede no Município de Pará de
Minas.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 271/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sociedade de Recuperação e Vida – Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,
com sede no Município de Pará de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a prestação de assistência a
pessoas que apresentam toxicomanias e alcoólicos, em regime de triagem, semi-
internato,  internato  e  externato,  promovendo  seu  bem-estar  e  ajustamento  à
sociedade.

Com esse propósito,  a instituição pesquisa os casos que envolvem o cidadão e
qualquer  tipo  de  substância  que  cause  alterações  de  seu  comportamento  e
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dependência de qualquer natureza; aborda o doente buscando conquistar seu apoio
para o tratamento; trabalha no sentido de usar todos os recursos para a recuperação
do usuário de drogas, alcoolizado ou com outras dependências. .

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Sociedade de
Recuperação e Vida – Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo no Município de
Pará de Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 271/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Antônio Jorge, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 272/2015
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Santo  Anjo  da  Guarda,  com  sede  no
Município de Pará de Minas .

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 272/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Santo Anjo da Guarda, com sede no Município de Pará de Minas, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
prestação de assistência a pessoas que apresentam toxicomanias e alcoólicos, em
regime de triagem, semi-internato, internato e externato, promovendo sua reinserção
social.

A instituição  oferece  ainda  apoio  à  criança  e  ao  adolescente  em  situação  de
vulnerabilidade, por meio de um programa de atendimento que visa à sua integração
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social  através  da  música  e  da  dança,  orientando-os  para  sua  formação  como
cidadãos conscientes de sua atuação na sociedade, de sua integridade e de seus
direitos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Santo Anjo da
Guarda no Município de Pará de Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 272/2015, em turno

único, na forma original.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Antônio Jorge, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 401/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, a proposição de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.048/2012, tem por objetivo instituir a Semana
Estadual do Idoso.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo  de  13/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  401/2015  institui  a  Semana  Estadual  do  Idoso,  a  ser

comemorada anualmente de 25 de setembro a 1º de outubro, Dia Internacional do
Idoso.  Determina,  em seu art.  2º,  a  inserção dessa data  no calendário  oficial  do
Estado. No art. 3º, aponta como objetivos da comemoração proposta o estímulo à
prática de atividades físicas e mentais por parte das pessoas da melhor idade, bem
como a conscientização sobre a importância do idoso como fonte de experiências e
na  construção  de  uma  sociedade  com  mais  qualidade  de  vida.  No  art.  4º,  a
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proposição prevê a  realização de atividades  como palestras,  cursos,  atendimento
médico e exames laboratoriais no decorrer da semana instituída.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento
jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos estados, sobre as
de predominante interesse regional; e aos municípios, sobre assuntos de interesse
local, conforme preceitua o inciso I do art. 30 da citada Carta.

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.
25 dessa Constituição, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do município.

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

No uso dessa prerrogativa, foi editada por esta Casa a Lei no 12.666, de 1997, que
dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, com o objetivo de assegurar-lhe
os direitos sociais e promover sua integração e participação efetivas na sociedade.
Em seu art. 7º, essa norma institui o dia 27 de setembro como Dia Estadual do Idoso,
determinando que, nessa data, os órgãos públicos promovam eventos com o objetivo
de valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do idoso para o Estado.

Em decorrência disso, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
que dá nova redação ao § 1º do art. 7º da Lei nº 12.666, de 1997, com a finalidade de
ampliar os objetivos das comemorações do Dia Estadual do Idoso.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 401/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao § 1º do art. 7º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997,
que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 1º do art. 7º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 7º – (…)
§ 1º – Na data a que se refere o caput deste artigo, os órgãos públicos estaduais

promoverão eventos com o objetivo de:
I – valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do idoso para o Estado;
II – conscientizar o idoso de seu valor, como fonte de experiências, e seu papel na

construção de uma sociedade com mais qualidade de vida;
III – estimular a prática de atividades físicas e mentais pelas pessoas da melhor

idade.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 421/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  a  proposição  de  lei  em  epígrafe,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.293/2014,  tem por  objetivo
instituir a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia, a ser realizada anualmente no
período de 13 a 18 de maio.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 421/2015 pretende instituir a Semana Estadual Todos contra a

Pedofilia, a ser realizada anualmente no período de 13 a 18 do mês de maio, com a
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finalidade de conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à pedofilia e
defender os direitos da criança e do adolescente.

A instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte
de quaisquer dos estados componentes do sistema federativo em decorrência do § 1º
do art.  25  da  Constituição  da  República,  que  lhe  assegura  a  competência  sobre
temas que não se enquadram no campo privativo da União, relacionadas no art. 22,
ou do município, previstas no art. 30.

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 no caso em apreço.

É importante observar também o art. 227 da Constituição Federal, que estabelece,
entre os deveres e objetivos do Estado, juntamente com a sociedade e a família,
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.

No uso dessas prerrogativas, foi editada a Lei no 18.366, de 2009, que instituiu a
Semana de Combate à Pedofilia, a ser realizada, anualmente, na segunda semana
do  mês  de  maio,  ocasião  em  que  o  poder  público  deve  promover  atividades
educativas de conscientização e orientação sobre o combate a essa prática.

Em decorrência disso, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.366, de 2009, com a
finalidade de ampliar os objetivos das atividades realizadas na Semana de Combate à
Pedofilia.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 421/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.366, de 1º de setembro

de 2009, que institui a Semana de Combate à Pedofilia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.366, de 1º de setembro de 2009,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 1º – (…)
Parágrafo único – Na semana a que se refere o caput, o poder público promoverá

atividades  educativas,  com  o  objetivo  de  conscientizar  a  população  sobre  a
necessidade de prevenção e combate aos crimes de pedofilia, entendidos estes como
todos os crimes de natureza  sexual  cometidos contra a  criança e  o adolescente,
incluindo a pornografia infantojuvenil.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o Projeto de Lei nº  5/2015 dispõe sobre a
obrigatoriedade  de  instalação  de  dispositivos  de  segurança  em  elevadores  dos
edifícios que especifica.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 12/2/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5/2014 pretende estabelecer a obrigatoriedade de instalação de

sistema  de  resgate  automático  em  elevadores  instalados  nos  edifícios  não
residenciais públicos e privados do Estado.
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De acordo com a proposição, o referido dispositivo de segurança deverá ser apto a
movimentar o elevador até o pavimento mais próximo, em caso de pane ou incêndio,
e seu funcionamento deverá ser submetido a avaliações periódicas pelo responsável
pela manutenção do elevador.

Em seguida,  a  proposição fixa  prazo  para  que os  elevadores  já  instalados  nos
edifícios  residenciais  na  data  da  sua  publicação  sejam  adequados  aos  seus
comandos.

A despeito da relevância e da atualidade do tema sobre o qual versa a proposição
em  análise,  é  induvidoso  que  falece  competência  legislativa  ao  Estado  para
normatizá-lo por meio de lei estadual. Assim é porque a instalação de mecanismos de
segurança em prédios não residenciais, tais como elevadores dotados de sistema de
resgate automático, diz respeito a regras de edificação das construções, ou seja, ao
direito de construir, cuja competência legislativa cabe aos municípios, por força do art.
30, I, da Constituição Federal.

Nesse  sentido,  firmou-se  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  como
ressaltado no julgamento do RE nº 240.406-RS, rel. min. Carlos Velloso:

“CONSTITUCIONAL.  BANCOS:  PORTAS  ELETRÔNICAS:  COMPETÊNCIA
MUNICIPAL. C.F., art. 30, I, art. 192. I. – Competência municipal para legislar sobre
questões que digam respeito a edificações ou construções realizadas no município:
exigência,  em  tais  edificações,  de  certos  componentes.  Numa  outra  perspectiva,
exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados ao atendimento do
público, para segurança das pessoas. C.F., art. 30, I. II. – R.E. conhecido, em parte,
mas improvido” (STF, 2ª Turma, RE nº 240.406-RS, rel. min. Carlos Velloso, DJ em
27/2/2004).

Do voto condutor do acórdão consta passagem que bem explicita a competência
legislativa  municipal  para  tratar  sobre  o  tema  e  cuja  reprodução  é  de  todo
conveniente:

“Ademais, a matéria – colocação de porta eletrônica numa edificação local – é de
interesse local: exigência, nas edificações, de certos componentes que, sem os quais,
será negado o 'habite-se'; ou, numa outra perspectiva, exigência de equipamentos de
segurança, em certas edificações, em certos imóveis destinados ao atendimento do
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público – no que as agências bancárias aí se incluem – sem os quais o 'alvará de
funcionamento'  não  será  fornecido.  Ora,  tudo  isso  situa-se  na  competência  do
município, pois constitui assunto de interesse local (C.F., art. 30, I)”.

Demonstra-se, portanto, que falece competência legislativa ao Estado para versar
sobre o tema, tendo em conta o teor do disposto no art. 30, I, da Constituição Federal.

No uso de tal atribuição, foi editada, no Município de Belo Horizonte, a Lei n° 7.647,
de 23 de fevereiro de 1999, alterada pela Lei n° 8.071, de 4 de setembro de 2000,
que dispõe sobre a instalação, conservação, reforma, modernização, funcionamento
e a fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte no município. A citada
lei foi regulamentada pelo Decreto n° 10.042, de 28 de outubro de 1999.

A norma prevê, no seu art. 11, que “a instalação, conservação e funcionamento de
aparelhos de transporte obedecerão às normas pertinentes da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT –, adotadas oficialmente pela prefeitura, bem com às
disposições da legislação Municipal”.

Por seu turno, o Código de Posturas Municipais, Lei n° 8.616, de 2003, em seu art.
200,  prevê  que  a  instalação,  o  funcionamento  e  a  manutenção  de  elevadores  e
aparelhos de transporte similares observarão o disposto na Lei Municipal nº 7.647, de
1999, e nas leis que a modificarem ou sucederem, aplicando-se às infrações nelas
elencadas as penalidades previstas no mesmo código.

Constam,  ainda,  na  Lei  Municipal  n°  7.647,  de  1999,  as  sanções  por  seu
descumprimento e a obrigatoriedade da observância das normas técnicas pertinentes
da ABNT.

Importante ressalva estabeleceu a lei municipal, uma vez que a competência para
expedir  atos  normativos  e  regulamentos  técnicos,  no  campo  da  metrologia  e  da
avaliação da conformidade de produtos, de processos e de serviços, é do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro.

Dessa forma,  verificamos que a lei  federal  e a municipal  já  possuem legislação
técnica  sobre  o  assunto,  que  deverá  ser  observada  pelos  estados,  sob pena de
usurpação de competência.

Por  último,  informamos  que  proposições  semelhantes  tramitaram  nesta  Casa
Legislativa (Projetos de Lei n°s 1.117/2011 e 3.198/2009), tendo esta comissão, na
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oportunidade,  concluído  pela  inconstitucionalidade,  antijurificidade e  ilegalidade da
matéria.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 5/2015.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 141/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe obriga as empresas
permissionárias  ou  concessionárias  do  transporte  intermunicipal  e  interestadual  a
instalar  recipientes  coletores  de  lixo  no  interior  dos  coletivos,  acompanhados  de
mensagens educativas  para  conscientização sobre  a  preservação ambiental  e  dá
outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Agora,  compete  a  esta  comissão  realizar,  em  caráter  preliminar,  o  exame dos
aspectos  jurídico-constitucionais  do  projeto,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,
combinado com o art. 188, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  sob  análise  pretende  obrigar  as  empresas  concessionárias  do

transporte  coletivo  municipal,  intermunicipal  e  interestadual  a  instalar  recipientes
coletores de lixo. O art. 1º, adicionalmente, prevê que deverão constar, nos referidos
recipientes,  mensagens  educativas  sobre  a  importância  de  se  preservar  o  meio
ambiente.  O  art.  2º,  por  sua  vez,  estabelece  a  sanção  pelo  descumprimento  da
medida imposta.

Cabe,  inicialmente,  ressaltar  que  a  matéria  sob  análise  tramitou  na  legislatura
passada na forma do Projeto de Lei nº 1.568/2011, ocasião em que esta comissão
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emitiu  parecer  por  sua  constitucionalidade,  juridicidade  e  legalidade  na  forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou. Por concordarmos com os argumentos expendidos
naquela oportunidade, passamos a reproduzi-los a seguir.

É  necessário,  primeiramente,  distinguir  alguns  aspectos  acerca  do  transporte
coletivo. De um lado, existe o transporte coletivo intramunicipal, ou seja, aquele que
se dá na circunscrição do município, cabendo a esse ente federado prestar o serviço
ou delegar sua execução ao particular. Na mesma linha de argumentação e diante do
evidente  interesse  local  que  permeia  a  questão,  compete-lhe  legislar  sobre  as
questões afetas ao transporte urbano.

De outro lado,  nos termos do art.  21, inciso XII,  “e”,  compete à União explorar,
diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão,  os  serviços  de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Portanto, no que
se refere ao transporte coletivo intramunicipal e interestadual,  cabe-nos, de plano,
afastar a possibilidade da sua disciplina por lei estadual.

No  que  tange  à  possibilidade  de  legislar  sobre  o  transporte  intermunicipal  de
passageiros, conforme prescreve o art. 10, inciso IX, da Carta Mineira, trata-se de
atividade de competência do Estado, que poderá prestar tal serviço diretamente, por
meio de seus órgãos, ou mediante contrato de concessão. Assim, no que se refere
aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, os quais compete a
esta comissão analisar,  não encontramos óbice à iniciativa de lei  por parlamentar
desta Casa.

Sobre o tema, é válido mencionar o Projeto de Lei nº 1.983/2008, de autoria do
deputado Délio Malheiros, arquivado na legislatura passada, o qual dispõe sobre a
exigência  de  instalação  de  câmera  de  vídeo  em  veículo  de  transporte  coletivo
intermunicipal de passageiros. Ao apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal
do  projeto,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
inconstitucionalidade. Diante da semelhança entre o Projeto de Lei nº 1.983/2008 e a
proposição em estudo, valemo-nos dos argumentos apresentados na fundamentação
do parecer quando da sua apreciação por esta comissão:

"Ora, a concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo
poder público, por meio do qual este delega ao particular contratante (pessoa jurídica)
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a  execução  de  determinado  serviço,  cabendo  ao  Estado  o  poder  de  fiscalizar  e
controlar  o  ajuste,  observado  o  princípio  do  equilíbrio  financeiro,  e  no  qual  a
remuneração do concessionário ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários.
É interessante observar que, quando o Estado celebra esse tipo de avença, ele não
transfere a titularidade do serviço para a empresa privada, mas tão-somente a sua
execução, uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada
e correta prestação do serviço de forma a melhor atender às necessidades coletivas.

De  maneira  geral,  nos  contratos  administrativos,  o  poder  público  goza  de  um
conjunto de prerrogativas, entre as quais se destacam o poder de alteração unilateral,
observados  os  limites  legais,  e  o  poder  de  rescisão  unilateral  e  de  aplicação  de
penalidades,  no  caso  de  descumprimento  das  cláusulas  contratuais.  Tais
prerrogativas  exorbitantes  que  o  direito  positivo  assegura  à  administração  estão
vinculadas  ao  interesse  público,  razão  pela  qual  não  se  admitem  alterações
unilaterais para a satisfação de interesses particulares. Se é verdade que o Estado
desfruta de vários poderes nessa relação contratual para melhor defender o interesse
da coletividade,  não é  menos verdade que o concessionário também desfruta  de
garantias, principalmente a do equilíbrio financeiro do contrato, que é a relação entre
os encargos do contratante e a remuneração que lhe é devida. É exatamente essa
cláusula econômica que assegura o lucro do particular contratante, a qual não pode
ser  desrespeitada  pela  administração,  pois  se  trata  de  uma  restrição  legal  aos
poderes especiais do Estado.

Nas concessões de serviço público,  assim como em qualquer  contrato,  existem
sempre interesses opostos. O objetivo da administração é a satisfação do interesse
público,  ao  passo que a  finalidade  imediata  do  concessionário  é  o  lucro.  Este  é
garantido  por  meio  do  equilíbrio  financeiro,  que  deve  ser  preservado  durante  a
execução  do  ajuste.  Eventuais  alterações  unilaterais  implementadas  pelo  poder
concedente justificam a atualização das tarifas, sob pena de acarretar prejuízo para o
particular contratante.

Dessa forma, ao obrigar os concessionários de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros a instalar câmera de vídeo nos veículos, o projeto choca-se nitidamente
com o princípio do equilíbrio financeiro do contrato, uma vez que a colocação desses
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aparelhos  implica  gasto  para  o  concessionário.  O  legislador  não pode  ignorar  as
relações contratuais travadas com fundamento na lei  e em plena vigência, pois,  a
rigor,  constituem  atos  jurídicos  perfeitos  e,  nessa  condição,  estariam  imunes  a
modificações legislativas supervenientes. O simples fato de a norma ser emanada do
mesmo ente  federado,  que é  parte  do  contrato,  não modifica  o  entendimento  da
matéria,  pois  o  instituto  da  concessão  de  serviço  público  é  o  mesmo,  pouco
importando  a  entidade  político-administrativa  que  dele  faça  parte.  Nesse  ponto,
saliente-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem  se  manifestado  pela
inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos em curso e criam
novas obrigações para os concessionários, sob o argumento de afronta ao princípio
do equilíbrio financeiro e de ingerência do Legislativo na gestão de contratos firmados
pelo Executivo (Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI – nº 2.229-MC e ADI nº
2.733-ES, respectivamente).

Eventuais  alterações  nos  contratos  de  concessão  de  serviço  público,  como em
qualquer contrato administrativo, devem ser efetivadas mediante termo de aditamento
e  com  a  devida  atualização do  equilíbrio  financeiro,  visto  que este  é  um  direito-
garantia  do  concessionário,  não  sendo  lícito  que  atos  legislativos  ulteriores
estabeleçam novas obrigações para a empresa privada ou alterem as condições de
execução de contratos em vigor.

Situação  diferente  ocorre  quando  o  Estado,  no  exercício  da  competência  para
disciplinar os serviços públicos de sua alçada, como é o caso do transporte coletivo
intermunicipal  de passageiros,  edita normas impessoais  que nortearão o exercício
dessa atividade. Aqui, é próprio do Legislativo estabelecer parâmetros, requisitos e
condições em que o serviço deve ser executado, seja diretamente pelo Estado, seja
indiretamente,  por  meio  de  concessão  ou  permissão,  respeitadas  as  diretrizes
constitucionais. Nesse caso, os novos critérios fixados pelo legislador vincularão os
futuros contratos administrativos celebrados pelo Executivo, sem ofensa à tese do
equilíbrio econômico do ajuste ou da ingerência indevida do Parlamento nas ações de
outro Poder".

Por oportuno, cabe-nos dizer que a mesma linha argumentativa foi utilizada por esta
comissão para concluir pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 194/2011, do
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deputado Elismar Prado, que “torna obrigatória a utilização de detectores de metais
nos veículos destinados ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros”.

Cumpre, ainda, assinalar que, no julgamento da ADI nº 2.649-6-DF, que arguiu a
constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899,  de 1994, que concede passe livre às
pessoas  com  deficiência  no  transporte  coletivo  interestadual,  o  Supremo Tribunal
Federal,  em sentido oposto,  decidiu pela possibilidade de alteração contratual  por
meio de lei  e declarou a improcedência da citada ADI.  Nesse acórdão, a ministra
Carmem Lúcia Antunes Rocha, relatora do processo, entendeu que, se a lei acarretar
desequilíbrio financeiro do contrato, o que deve ser analisado caso a caso, cabe ao
concessionário  tomar  as  providências  cabíveis  para  restaurar  essa  equação
matemática.

Pergunta-se,  portanto:  pode  o  Legislativo  introduzir  obrigações  para  o
concessionário ou esta constitui uma prerrogativa inerente ao Executivo, na qualidade
de gestor dos serviços públicos?

Normalmente,  as  modificações  efetivadas  nesses  contratos  ocorrem  por  ato  do
Poder Executivo,  por  meio de termo aditivo,  por ser ele o gestor do serviço e do
contrato. Entretanto, há casos em que essas alterações resultam de ato legislativo
propriamente dito, ou seja, é o próprio legislador que introduz novas obrigações para
o  concessionário  do  serviço  ou  estabelece  disposições  que  interferem,  direta  ou
indiretamente, na execução do contrato.

No plano doutrinário, há posições nos dois sentidos, não obstante a maioria das
modificações unilaterais emanar do Poder administrador. No campo jurisprudencial,
existem também, como visto, posições divergentes.

De  nossa  parte,  entendemos  que  a  instalação  de  lixeiras  em  coletivos
intermunicipais implica alteração nos contratos de concessão de serviço público, a
qual, como qualquer contrato administrativo, deve ser efetivada mediante termo de
aditamento  e  com  a  devida  atualização  do  equilíbrio  financeiro.  Explicamos:  a
delegação do serviço transfere ao particular apenas a execução do serviço público, e
não a titularidade,  que permanece com o poder  concedente.  IsSo significa que o
Estado continua sendo o responsável pela prestação do serviço.

Nessa linha de pensamento, é o poder concedente que, segundo seus critérios de
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conveniência ou oportunidade, tem condições de optar, em última análise, por uma
medida  ou  por  outra,  ou  seja,  a  matéria  está  inserta  no  poder  de  controle  e
fiscalização outorgado ao poder concedente, consoante o art. 3º da Lei Federal nº
8.987, de 1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, e,
assim, caracteriza medida administrativa concreta, que deve ser tomada no âmbito do
Poder Executivo. Trata-se de ato discricionário, portanto.

Adicionalmente, poder-se-ia argumentar que a medida em questão – instalação de
lixeiras nos coletivos – não traz novidade jurídica, uma vez que o objetivo do autor já
está contemplado, ainda que genericamente, tanto na lei quanto no regulamento que
rege a matéria. Observa-se que a Lei nº 13.655, de 2000, que estabelece os direitos e
obrigações  do  usuário  do  transporte  intermunicipal  de  passageiros e  dá  outras
providências, estatui no art. 1°,  inciso V, que são direitos do usuário do transporte
rodoviário  intermunicipal  de  passageiros  ser  transportado  com  pontualidade,
segurança,  higiene e  conforto,  do início  ao  término da viagem. Adicionalmente,  o
inciso  VI  do  art.  85  do  Decreto  Estadual  nº  44.603,  de  2007,  que  contém  o
Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário  Intermunicipal  e
Metropolitano do Estado de Minas Gerais – RSTC –, estabelece que o passageiro
tem a obrigação de zelar pela conservação e higiene do veículo.

No que se refere à mensagem educativa com vistas à conscientização ambiental, é
preciso dizer que o art. 1º da Lei nº 15.026, de 2004, institui a exigência de que os
contratos de concessão de serviço de transporte intermunicipal contenham cláusula
que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para
a  afixação  de  cartazes  sobre  pessoas  desaparecidas  e  para  a  divulgação  de
mensagens de interesse público.

Parece-nos que mensagens que visem à conscientização ambiental se enquadram
no  conceito  legal  de  “mensagens  de  interesse  público”  e,  sob  esSa  ótica,  a
proposição em estudo não traria inovação ao mundo jurídico. Entretanto, não se pode
olvidar  que  explicitar  a  antedita  obrigação  pode  assegurar  maior  efetividade  ao
comando  legal  existente,  ou  seja,  garantir  que  mensagens  informativas  sobre  a
importância da preservação do meio ambiente sejam, de fato, afixadas nos coletivos
intermunicipais.  Assim,  afigura-se-nos  mais  adequado  deixar  que  a  comissão
pertinente,  quando  analisar  o  mérito  da  proposição,  possa,  segundo  critérios  de



1304
____________________________________________________________________________

conveniência e oportunidade, aferir qual é a melhor solução bem como aprimorar a
proposição em estudo.

Cumpre-nos  mencionar,  ainda,  que,  na  legislatura  anterior,  em  resposta  a
requerimento desta comissão, a Secretaria de Transportes e Obras Públicas – Setop
– manifestou-se contrariamente à proposição,  argumentando que várias empresas
delegatárias já instalaram em seus veículos o coletor de lixo em questão, fato que
tornaria o projeto  desnecessário.  Não obstante,  advertiu  que a  exigência legal  de
instalação de coletores de lixo, tal como prevê o projeto sob análise, autorizaria as
empresas delegatárias a reivindicar indenização, tendo em conta a garantia legal de
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato prevista no § 4º do art. 8º
da  Lei  Federal  nº  8.987,  de  1995,  que  dispõe  sobre  o  regime  de  concessão  e
permissão de serviços públicos.

Por fim, em atenção à técnica legislativa, sugerimos a apresentação, na conclusão
deste parecer, do Substitutivo nº 1, que, além de contemplar a medida prevista no
projeto,  abrange  também  o conteúdo  da  mencionada  Lei  nº  15.026  e  impõe sua
revogação expressa.

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

do Projeto de Lei nº 141/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  reserva  de  espaço  para  divulgação  de  mensagens  de  interesse
público em veículos de transporte coletivo intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal

conterão cláusula que torna obrigatória a reserva de espaço, no interior dos veículos
de transporte coletivo intermunicipal, para a afixação de cartazes com fotos e avisos
sobre pessoas desaparecidas, com mensagens sobre a importância da preservação
do meio ambiente e outras mensagens de interesse público.

Parágrafo único – Os cartazes a que se refere o  caput serão afixados no interior
dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso ao público
nas repartições administrativas das concessionárias.
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Art. 2º – Fica revogada a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 313/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Fred Costa, é resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 334/2011, que “dispõe sobre a gratuidade de
transporte público intermunicipal para acompanhante de pessoas com necessidades
especiais e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  as
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cumpre,  agora,  a  esta  comissão  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  em  análise  pretende  instituir  a  gratuidade  de  transporte  público

intermunicipal para o acompanhante de pessoas com deficiência, a fim de propiciar a
esse grupo social  a ajuda que, invariavelmente, é indispensável  para poderem se
locomover.

Entretanto,  não obstante o mérito  da proposta,  vislumbramos óbice de natureza
jurídico-constitucional,  uma  vez  que  a  inovação  legislativa  pretendida  implica  a
alteração de contratos administrativos em vigor. No que se refere à possibilidade de
alteração de contratos  em vigor  pela  via  legislativa,  é  importante  observar  que a
edição de  lei  que proponha  tais  alterações  é  matéria  polêmica  tanto  na  doutrina
quanto na jurisprudência. No Supremo Tribunal Federal  – STF –, há decisões em
ambos os sentidos. O citado órgão jurisdicional já declarou a inconstitucionalidade de
leis estaduais que interferiram em contratos administrativos em curso e criaram novos
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encargos  para  os  concessionários,  sob  o  argumento  de  afronta  ao  princípio  do
equilíbrio financeiro e de ingerência do Legislativo na gestão de contratos celebrados
pelo Executivo (ADI nº 2.229-MC e ADI nº 2.733-ES, respectivamente).

Por  outro  lado,  no  julgamento  da  ADI  2.649-6/DF,  de  8/5/2008,  relatado  pela
ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, o STF modificou seu entendimento sobre a
matéria.  No caso, questionou-se a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899, de
1994,  que  concedeu  passe  livre  às  pessoas  com  deficiência,  comprovadamente
carentes, no transporte coletivo interestadual. Ao proferir seu voto, a citada ministra
afastou a hipótese de desrespeito ao equilíbrio econômico da concessão, uma vez
que  os  ônus  decorrentes  das  condições  de  prestação  do  serviço  público  são
repassados aos usuários que pagam as tarifas, e não assumidos pelas empresas.
Sustentou  que,  “se  sobrevier  desequilíbrio  da  equação  econômico-financeira  do
contrato, a matéria será objeto de ilegalidade, a se provar em caso específico, nada
tendo  a  prevalecer  em  relação  à  validade  ou invalidade  constitucional  da  lei  em
pauta”. Ademais, esclareceu que é possível a gratuidade e que o Executivo deverá
restabelecer esse equilíbrio de acordo com o impacto concreto da medida.

Sobre o tema, é válido mencionar o Projeto de Lei nº 1.983/2008, de autoria do
deputado Délio Malheiros, arquivado na legislatura passada, o qual dispõe sobre a
exigência  de  instalação  de  câmera  de  vídeo  em  veículo  de  transporte  coletivo
intermunicipal de passageiros. Ao apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal
do  projeto,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
inconstitucionalidade. Diante da semelhança entre o Projeto de Lei nº 1.983/2008 e a
proposição em análise, reproduzimos os argumentos apresentados quando da sua
apreciação por esta comissão:

"Ora, a concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo
poder público, por meio do qual este delega ao particular contratante (pessoa jurídica)
a  execução  de  determinado  serviço,  cabendo  ao  Estado  o  poder  de  fiscalizar  e
controlar  o  ajuste,  observado  o  princípio  do  equilíbrio  financeiro  e  no  qual  a
remuneração do concessionário ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários.
É interessante observar que, quando o Estado celebra esse tipo de avença, ele não
transfere a titularidade do serviço para a empresa privada, mas tão somente a sua
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execução, uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada
e correta prestação do serviço de forma a melhor atender às necessidades coletivas.

De  maneira  geral,  nos  contratos  administrativos,  o  poder  público  goza  de  um
conjunto de prerrogativas, entre as quais se destacam o poder de alteração unilateral,
observados  os  limites  legais,  o  poder  de  rescisão  unilateral  e  de  aplicação  de
penalidades,  no  caso  de  descumprimento  das  cláusulas  contratuais.  Tais
prerrogativas  exorbitantes  que  o  direito  positivo  assegura  à  administração  estão
vinculadas  ao  interesse  público,  razão  pela  qual  não  se  admitem  alterações
unilaterais para a satisfação de interesses particulares. Se é verdade que o Estado
desfruta de vários poderes nessa relação contratual para melhor defender o interesse
da coletividade,  não é  menos verdade que o concessionário também desfruta  de
garantias, principalmente a do equilíbrio financeiro do contrato, que é a relação entre
os encargos do contratante e a remuneração que lhe é devida. É exatamente essa
cláusula econômica que assegura o lucro do particular contratante, a qual não pode
ser  desrespeitada  pela  administração,  pois  se  trata  de  uma  restrição  legal  aos
poderes especiais do Estado.

Nas concessões de serviço público,  assim como em qualquer  contrato,  existem
sempre interesses opostos. O objetivo da administração é a satisfação do interesse
público,  ao  passo que a  finalidade  imediata  do  concessionário  é  o  lucro.  Este  é
garantido  por  meio  do  equilíbrio  financeiro,  que  deve  ser  preservado  durante  a
execução  do  ajuste.  Eventuais  alterações  unilaterais  implementadas  pelo  poder
concedente justificam a atualização das tarifas, sob pena de acarretar prejuízo para o
particular contratante.

Dessa forma, ao obrigar os concessionários de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros a instalar câmera de vídeo nos veículos, o projeto choca-se nitidamente
com o princípio do equilíbrio financeiro do contrato, uma vez que a colocação desses
aparelhos  implica  gasto  para  o  concessionário.  O  legislador  não pode  ignorar  as
relações contratuais travadas com fundamento na lei  e em plena vigência, pois,  a
rigor,  constituem  atos  jurídicos  perfeitos  e,  nessa  condição,  estariam  imunes  a
modificações legislativas supervenientes. O simples fato de a norma ser emanada do
mesmo ente  federado,  que é  parte  do  contrato,  não modifica  o  entendimento  da
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matéria,  pois  o  instituto  da  concessão  de  serviço  público  é  o  mesmo,  pouco
importando  a  entidade  político-administrativa  que  dele  faça  parte.  Nesse  ponto,
saliente-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem  se  manifestado  pela
inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos em curso e criam
novas obrigações para os concessionários, sob o argumento de afronta ao princípio
do equilíbrio financeiro e de ingerência do Legislativo na gestão de contratos firmados
pelo Executivo (ADI nº 2.229-MC e ADI nº 2.733-ES, respectivamente).

Eventuais  alterações  nos  contratos  de  concessão  de  serviço  público,  como em
qualquer contrato administrativo, devem ser efetivadas mediante termo de aditamento
e  com  a  devida  atualização do  equilíbrio  financeiro,  visto  que este  é  um  direito-
garantia  do  concessionário,  não  sendo  lícito  que  atos  legislativos  ulteriores
estabeleçam novas obrigações para a empresa privada ou alterem as condições de
execução de contratos em vigor.

Situação  diferente  ocorre  quando  o  Estado,  no  exercício  da  competência  para
disciplinar os serviços públicos de sua alçada, como é o caso do transporte coletivo
intermunicipal  de passageiros,  edita normas impessoais  que nortearão o exercício
dessa atividade. Aqui, é próprio do Legislativo estabelecer parâmetros, requisitos e
condições em que o serviço deve ser executado, seja diretamente pelo Estado, seja
indiretamente,  por  meio  de  concessão  ou  permissão,  respeitadas  as  diretrizes
constitucionais. Nesse caso, os novos critérios fixados pelo legislador vincularão os
futuros contratos administrativos celebrados pelo Executivo, sem ofensa à tese do
equilíbrio econômico do ajuste ou da ingerência indevida do Parlamento nas ações de
outro Poder".

Por  fim,  cabe-nos  dizer  que  a  mesma  linha  argumentativa  foi  utilizada  pela
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para  concluir  pela  inconstitucionalidade  do
Projeto  de Lei  nº  194/2011,  do  Deputado Elismar  Prado,  que “torna obrigatória  a
utilização de detectores de metais nos veículos destinados ao transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros”.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 313/2015.
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Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Isauro Calais – Cristiano

Silveira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 15/4/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa  e  Arlen  Santiago;  aprovação  –
Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  29/2015  –  Projeto  de  Lei
Complementar nº 28/2015 – Projetos de Lei nºs 1.063 a 1.100/2015 – Requerimentos
Ordinários nºs 955 a 1.020/2015 – Comunicações: Comunicações das Comissões de
Educação,  de  Segurança  Pública,  de  Assuntos  Municipais  e  de  Transporte,  da
deputada Celise Laviola e dos deputados Rogério Correia e Mário Henrique Caixa –
2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Decisões da Presidência
(3)  –  Palavras  do  Presidente  –  Leitura  de  Comunicações  –  Despacho  de
Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.020, 870 a 899, 932 a 943, 983, 900
a 912, 955 a 967, 913 a 931, 944 a 954, 968 a 982 e 984 a 1.019/2015; deferimento –
Questões de Ordem – Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos –
Palavras do Presidente – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – 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 – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa
– Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –
Doutor  Jean Freire – Duarte Bechir  – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio
Cherem – Fábio Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Gil Pereira – Gilberto
Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro
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Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Vítor Xavier – Leandro
Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Missionário
Márcio Santiago – Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –
Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –
Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –
Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 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 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  discutir,  o  deputado

Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, ouvi, atentamente, a leitura da ata feita

pelo  nobre  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Na  tarde  de  ontem,  este  parlamentar
gostaria  de  ter  feito  algumas  colocações,  mas,  em  função  do  encerramento  da
reunião, solicitado pelo deputado João Vítor Xavier, não tivemos condições de dar
publicidade a determinados parlamentares de algo que foi realizado pelo bloco de
oposição  desta  Casa.  Ontem,  encaminhamos  um  requerimento  à  Mesa  da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais contendo solicitação ao atual governador do
Estado de Minas Gerais, ao Fernando da Dilma. Na última semana, ele fez questão
de ir aos órgãos de imprensa para fazer algumas colocações, sobretudo para dizer
algumas inverdades aos mineiros sobre fatos e dados relativos ao período de 2002 a
2014,  dos  últimos  governos  de  Minas  Gerais,  governos  Aécio  Neves,  Antonio
Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Simplificando, Sr. Presidente, nesse requerimento
tratamos de sete temas, e espero que o atual governador de Minas Gerais, Fernando
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da Dilma, responda a todos eles. Além disso, espero que ele mostre aos mineiros os
números e os fundamentos que seus técnicos utilizaram para comunicar e dar ciência
daquelas informações inverídicas, ditas por ele a todos os mineiros, relacionadas à
segurança  pública,  à  educação  do  nosso  estado  e  à  gestão  moderna  que  foi
reconhecida  pelos  órgãos  de  fomento  internacionais.  Ele  se  referiu  também  aos
problemas  de  aluguel,  que  foram  desonerados  com  a  criação  da  Cidade
Administrativa, aos problemas na lei de cultura e de inovação tecnológica. Sobretudo,
ele se referiu a assuntos da área da saúde, e espero que eles sejam rebatidos. Mais
que  isso,  o  Bloco  Verdade  e  Coerência,  através  do  seu  líder,  este  parlamentar,
formalizou, junto ao Portal de Transparência do governo, esses mesmos pedidos de
informação,  baseados  na Lei  de  Acesso à  Informação.  Espero  que o  governador
cumpra a lei e nos forneça, volto a dizer, os dados e os locais em que ele se baseou
para apresentar todas as informações divulgadas aos órgãos de imprensa na última
semana. Sabemos que tudo o que foi prometido durante a campanha eleitoral não
será cumprido;  o que foi  feito  pela Dilma e pelo Fernando da Dilma foram ações
meramente eleitoreiras, para iludir os brasileiros e os mineiros, e sabemos que não
há condições de elas serem implementadas em nosso estado, não por problemas de
gestões passadas, mas, sobretudo, pela irresponsabilidade do atual governador, que
prometeu algo que não pode cumprir. E mais do que isso: o atual governador sequer
reconhece os avanços de Minas Gerais. Apenas para exemplificar, deputado Duarte
Bechir,  o governador  Fernando da Dilma esteve na Bolsa de Nova York  para um
determinado evento que ocorre desde 2003,  quando a  Cemig,  empresa que já  é
reconhecida e teve inúmeros avanços na gestão de Aécio Neves, Anastasia e Alberto
Pinto  Coelho,  recebeu  o  certificado  de  depósito  por  ter  emitido,  pelos  grandes
bancos, várias debêntures, as chamadas ADRs. E o atual governador vai a Nova York
e espalha isso para todos os mineiros, como se fosse uma vitória do seu governo.
Será  que,  durante  100  dias  –  ele  pediu  uma  auditoria  –,  seu  governo  já  vem
recebendo  títulos  de  vitórias?  Como  –  e  isso  acontece  em  um  dos  quesitos
formulados por este parlamentar, na área de saúde, o Samu – o atual governo quer
alardear  pelos  quatro cantos que é o grande inaugurador  de obras? Não consigo
imaginar grandes obras sendo realizadas em três meses por um governo. Nem para
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licitar  e  fazer  o  projeto  o  tempo  seria  suficiente.  Ele  deu  continuação  a  ações
implementadas. Então, presidente, esperamos que a Mesa responda e coloque em
votação requerimentos formulados pelo Bloco Verdade e Coerência.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago – Pediríamos à Mesa que avaliasse um pouco melhor

essa ata tão bem lida pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, que amanhã comandará,
junto conosco – sou o presidente da Comissão de Saúde –, em Pouso Alegre, às 9
horas da manhã, uma grande audiência pública, em que trataremos a questão da
saúde, que, infelizmente, faliu no País e, cada dia mais, enterra-se em nossas Minas
Gerais. Hoje estive com o prefeito de Brasília de Minas, e ele está desesperado, pois
há quatro meses o governo do PT não paga a urgência e emergência – R$200.000,00
– e o leito de retaguarda. A situação é muito complicada; portanto, peço que a ata
relate realmente essas situações. Amanhã, às 14 horas, estaremos também em Juiz
de Fora, com a Comissão de Saúde; na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã,
em Curvelo – convidamos toda a população do centro de Minas; e, às 14 horas, no
dia 23 – convidamos todos os secretários de Saúde, conselhos municipais e usuários.
Realmente, a situação está a cada dia pior. Este governo prometeu tanto aumento
para o funcionalismo, mas agora se esqueceu do que falou, ou seja, fala uma coisa e
faz  outra.  Fala-se  em  abono  de  R$70,00  para  o  pessoal  da  Fhemig.  Isso  é
brincadeira. Ou o governador toma posse ou precisaremos fazer o que a presidenta
Dilma fez, terceirizando o governo, passando-o para o PMDB. Tenho certeza de que o
nosso ex-colega Antônio Andrade está preparado para assumir o governo, para tomar
conta, para resolver os problemas. Ontem, o Geraldo, do Sindipúblicos, o pessoal do
Sisipsemg e da área da saúde falaram do decreto feito no final de 2014, Decreto nº
46.649, que pegou o dinheiro do Ipsemg, dinheiro do trabalhador, que, no apagar das
luzes da última gestão, foi jogado no caixa único. O governo do PT prometeu que
revogaria esse decreto. Então, é só fazer isso. O presidente do Ipsemg está com
tanta vergonha que ontem não compareceu na audiência pública para dizer por que
Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora e Uberaba estão sem atendimento, por que
as coisas não melhoram. Não melhoram porque não existe autonomia no Ipsemg. O
presidente não pode falar que vai pagar, está sem pagar os serviços prestados com
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dinheiro do trabalhador, que tem os seus direitos. Apresentaremos requerimento para
que o governador fique sabendo da situação. O PT de Brasília realmente não sabe de
nada.  Queremos  que  o  governo  fique  sabendo  das  coisas  aqui.  Enviaremos
requerimento a ele para que saiba que basta revogar o decreto, que basta cumprir a
sua palavra. Aí, teremos um Ipsemg melhor para atender o funcionário público do
Estado. Nem falamos mais na questão da perseguição, dos suicídios, da depressão
dos professores, que já sabem que não terão os aumentos prometidos. O pessoal do
PT prometeu que haveria aumento, prometeu saída para o pessoal da Lei nº 100.
Hoje nem a comissão da PEC nº 3 consegue se reunir porque o governo do PT está
realmente contra os trabalhadores da educação. Esperamos que, de fato, o Sind-
UTE, que era tão atuante e valente, faça cumprir o que foi dito aqui durante mais de
10 anos nesta tribuna e também no programa do PT. Vamos atender, não acabar com
o  Ipsemg,  como  está  ocorrendo,  principalmente  porque  o  governador  não  quer
revogar  o  decreto,  mas  disse  que  o  faria  logo  no  primeiro  dia  do  seu  mandato.
Achamos que o PT ainda não assumiu o governo. Quem sabe o primeiro dia fique
sendo agora? Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

– O deputado Felipe Attiê, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do  Sr.  Duarte  Severino  Gomes,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Curvelo,
informando a posse da Mesa dessa Casa Legislativa para o biênio 2015-2016.

Do Sr. Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba,
encaminhando cópia da moção de parabéns, agradecimento e reconhecimento feita
por essa Casa Legislativa a Renaldo Vilela de Paula, agente de relacionamento da
Cemig, pelos serviços prestados ao município.

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, coordenador-geral de Convênios da Secretaria
de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  informando  a  celebração  de
convênio entre essa secretaria e a Secretaria de Trabalho, com a interveniência do
Estado.  (–  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da
Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do  Sr.  Helder  Sabino  Vidigal,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Presidente
Bernardes, declarando o apoio dessa Casa Legislativa ao Movimento dos Atingidos
pela  Lei  100  e  solicitando  a  adoção  das  medidas  cabíveis  para  a  resolução  da
questão. (Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n° 3/2015.)

Do  Sr.  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  Agricultura,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 9.113/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Jorge Barbosa da Silva, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do
Salto,  informando a composição da Mesa Diretora dessa Casa Legislativa para o
biênio 2015-2016.

Do  Sr.  José  Raimundo  Gomes,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caeté,
solicitando sejam tomadas as medidas necessárias para promover maior segurança
aos usuários do Terminal São Gabriel, nesta capital. (– Às Comissões de Transporte e
de Segurança Pública.)

Do Sr.  Juliano Lopes, vice-presidente da Comissão de Administração Pública da
Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  encaminhando  informações  relativas  aos
procedimentos  pré-licitatórios  para  o  transporte  público  suplementar  de  Belo
Horizonte,  tratados  no  termo  de  referência  da  BHTrans.  (–  À  Comissão  de
Transporte.)

Do Sr. Marcelo Marinho de Ávila, presidente da Câmara Municipal de Diamantina,
encaminhando cópia de requerimento da vereadora Rosilane Matos, aprovado por
essa Casa Legislativa, em que se solicita a criação de dispositivo legal que estenda
aos servidores públicos estaduais os reajustes anuais dados ao salário mínimo. (– À
Comissão de Administração Pública.)

Da  Sra.  Maria  de  Jesus  Negrão  Nascimento,  subchefe  do  Gabinete  Civil  da
Assembleia Legislativa do Amapá, informando a composição da Mesa Diretora dessa
Casa Legislativa para o biênio 2015-2017.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 29/2015
Altera o inciso VI do art. 170 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° – O inciso VI do art. 170 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 170 – (...)
VI – organização e prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente

ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, incluídos os serviços de táxi,
transferíveis nos termos de lei federal, e o transporte coletivo de passageiros, que
tem caráter essencial.”.

Art. 2º – Fica assegurado o direito à transferência da permissão para a exploração
dos serviços de táxi, municipal ou metropolitano, aos sucessores legais do outorgado
que tenha falecido até a data da publicação desta emenda à Constituição.

§ 1° – A permissão obtida na forma a que se refere este artigo é intransferível e
depende exclusivamente da anuência expressa do sucessor legal do permissionário
falecido, sem prejuízo das demais normas legais que disciplinam o serviço.

§  2°  –  Em  caso  de  renúncia  expressa  ou  de  não  manifestação  por  parte  do
sucessor legal no prazo de noventa dias contados da sua notificação, extingue-se o
direito à transferência da permissão a que se refere este artigo.

Art. 3° – Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr. – Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin – Arnaldo Silva –

Carlos  Pimenta  –  Celinho do Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –  Dalmo Ribeiro  Silva  –
Dirceu Ribeiro – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Elismar Prado – Felipe Attiê
– Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro
– João Leite – João Vítor Xavier – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro – Mário
Henrique Caixa – Neilando Pimenta – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Wander
Borges.

Justificação:  Com a sanção,  pela  presidente  Dilma Rousseff,  da  Lei  Federal  n°
12.865, de 2013, fica possibilitada a transferência de outorga ao sucessor de taxista
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falecido,  nos  termos  da  legislação  civil  pertinente.  Essa  transferência  não  é
automática  e  depende  de  anuência  do  poder  local.  Entretanto,  a  ausência  de
comando  claro  na  Constituição  Estadual  referendando  a  possibilidade  de
transferência faz com que até mesmo o desconhecimento do assunto se transforme
em um mecanismo que inviabiliza a referida transferência.

É bastante provável que muitas leis orgânicas municipais incorporem em seu texto
a impossibilidade dessa transferência. No entanto, a própria Constituição Estadual, no
parágrafo único do art. 170, dispõe sobre a observância, no âmbito municipal, quando
da regulamentação dos assuntos de interesse local, das normas gerais editadas pela
União  ou  pelo  Estado.  Assim,  a  alteração  proposta  introduz  uma  regra,  em
consonância com o que foi aprovado em lei federal, para que, sem ferir a autonomia
municipal, o ente federado possa decidir discricionariamente sobre a possibilidade da
transferência da permissão a sucessor de taxista falecido. Trata-se de questão de
grande alcance social, que merece, portanto, prosperar nesta Casa Legislativa.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2015
Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

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

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

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Nozinho
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Justificação:  Esta  proposição  de  lei  complementar  tem  por  objetivo  incluir  os
Municípios de João Monlevade e Itabira no Colar Metropolitano de Belo Horizonte.

Acrescentar os Municípios de João Monlevade e Itabira ao Colar Metropolitano de
Belo Horizonte justifica-se em razão de os municípios possuírem evidente integração
espacial com os demais municípios que integram o Colar da RMBH em sua vertente
leste, o que se verifica pela distância até o Núcleo Central (Belo Horizonte) de 69km
de João Monlevade e 84km de Itabira, através da BR-381.

Como  o  Colar  Metropolitano  é  formado  por  municípios  limítrofes  à  Região
Metropolitana, ou seja, no entorno da região metropolitana e que são afetados pelo
processo de metropolização, aliado ao fato de que Barão de Cocais e Santa Bárbara
compõem este segmento, não há como não incluir os Municípios de João Monlevade
e Itabira neste colar de influência da RMBH, tendo em vista que além de estarem a
pequena  distância  do  núcleo  central,  encontram  forte  integração  física  e  de
demandas com esses outros dois municípios.

Além da questão territorial,  João Monlevade e Itabira possuem vínculos com os
demais  municípios  em  importantes  setores  como  de  educação,  econômico,  de
transporte,  meio ambiente e outros.  A inclusão permitirá  que esses municípios  se
articulem com os municípios integrantes da RMBH, órgãos e entidades federais e
estaduais, para promover o planejamento dos municípios em função da metrópole,
apoiando a execução integrada das funções públicas de interesse comum.

Por esses motivos, os Municípios de João Monlevade e Itabira exercem e recebem
influência dos municípios do colar e do núcleo metropolitanos, o que os credencia
para integrar o Colar da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  Pelo mérito deste
projeto, espero pelo apoio dos nobres colegas.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 1/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.063/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.560/2014)

Estabelece diretriz para a integração dos procedimentos a serem adotados pelos
órgãos  da  Segurança  Pública  na  lavratura  do  termo  circunstanciado,  conforme
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previsto no art. 69 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  A Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  tem  competência  para  lavrar  termo

circunstanciado de ocorrência de delitos de menor potencial ofensivo, nos termos do
art. 69 da Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Parágrafo único – A competência prevista no caput deste artigo será exercida sem
prejuízo da competência da Polícia Civil para a lavratura do referido termo, nos casos
em que a vítima comparecer diretamente à delegacia de polícia.

Art. 2° – O policial militar que atender às ocorrências relativas a crimes de menor
potencial ofensivo deverá lavrar o termo circunstanciado de ocorrência no local do
fato.

§ 1° – Nos casos em que a lavratura do termo circunstanciado se revista de maior
complexidade, dadas as circunstâncias em que a infração penal de menor potencial
ofensivo  foi  praticada,  ou  que  necessitem de  expedição  de  carta  precatória  para
posteriores diligências, as partes devem ser conduzidas à delegacia de polícia.

§ 2° – Nos casos em que houver a necessidade de retirar do local os envolvidos na
infração penal  de menor  potencial  ofensivo,  a fim de preservar-lhes a integridade
física,  ou  objetivando  a  pacificação  do  conflito,  estes  devem  ser  conduzidos  às
delegacias de Polícia Civil para a lavratura do termo circunstanciado.

§  3°  –  Havendo  requisição  de  diligências  complementares  por  parte  do  Poder
Judiciário ou do Ministério Público para fatos atinentes a infração penal de menor
potencial  ofensivo,  comunicado  ao  Juizado  por  meio  de  termo  circunstanciado,
caberá à Polícia Civil assim proceder, salvo quando por razões técnicas a instituição
requisitante o fizer diretamente à Polícia Militar.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição em apreço tem por objetivo ampliar a competência militar

do Estado,  atribuindo-lhe poderes para  a lavratura de termos circunstanciados de
ocorrência de delitos de menor potencial ofensivo, nos casos em que especifica.

Com isso, pretende-se não só promover a integração entre as Polícias Civil e Militar
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no Estado, mas também desafogar as delegacias de Polícia Civil da lavratura desses
termos, diminuindo o volume de trabalho dos policiais civis e o tempo de espera de
atendimento das pessoas envolvidas em ocorrências de crimes de menor potencial
ofensivo.

A experiência exitosa de outros estados da Federação, como o de Santa Catarina,
confirma a relevância do tema e a oportunidade da apresentação deste projeto, para
cuja aprovação peço apoio dos ilustres 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 1.064/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.665/2012)

Dispõe sobre os direitos e deveres dos pais e responsáveis no que se refere à
participação na vida escolar das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  É  direito  dos  pais  ou  responsáveis  por  crianças  e  adolescentes

matriculados no ensino básico da rede pública de ensino do Estado ter ciência do
processo pedagógico e participar na definição das propostas educacionais.

Art.  2°  –  O disposto  no  art.  1°  compreende,  no  mínimo,  os  seguintes  meios  e
procedimentos:

I  –  acesso a  informações  relevantes  das  escolas  públicas,  na  forma da  Lei  nº
11.036, de 14 de janeiro de 1993;

II – a oferta de horários alternativos para reuniões com pais ou responsáveis.
§ 1° – O calendário de reuniões com pais ou responsáveis deve ser divulgado no

início do ano letivo.
§ 2° – Os pais ou responsáveis por alunos infrequentes, com baixo desempenho

escolar  ou  com  problemas  comportamentais  devem  ser  comunicados  do
agendamento de reuniões também por via postal ou por outro meio que garanta que
dele tenham ciência.

Art. 3° – A ausência de pais ou responsáveis por alunos infrequentes, com baixo
desempenho escolar ou com problemas comportamentais às reuniões escolares deve
ser comunicada pela direção da escola ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público
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da Infância e da Juventude para apuração do descumprimento dos deveres inerentes
ao poder familiar e, eventualmente, da ocorrência de crime de abandono intelectual.

Parágrafo único – Para fins deste dispositivo, compreende-se por:
I – aluno infrequente aquele que ultrapassou 50% (cinquenta por cento) do número

de faltas permitidas em lei por ciclo ou ano letivo;
II – aluno com baixo desempenho escolar aquele cujo rendimento o encaminhe a

estudos de recuperação em mais de uma disciplina;
III  –  aluno com problemas comportamentais  aquele mencionado em ocorrências

disciplinares ou que tenha praticado atos infracionais relacionados com a escola.
Art. 4° – A ementa da Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de dados relevantes das escolas

públicas.”.
Art. 5° – O caput e o § 1° do art. 1° da Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° – A Secretaria de Estado de Educação fica obrigada a divulgar os dados

relevantes relativos às escolas públicas de educação básica do Estado.
§ 1° – Para cumprimento do que estabelece este artigo, consideram-se relevantes

os seguintes dados, por escola:
I – nome e endereço da unidade escolar, nome dos integrantes de sua direção e

instruções  que  permitam  ao  interessado  comunicar-se  com  o  estabelecimento  de
ensino por telefone ou por correio eletrônico;

II – o número de alunos matriculados por ciclo ou ano;
III  –  os  resultados  obtidos  pela  escola  em  levantamentos  oficiais,  federais  ou

estaduais, de avaliação da qualidade do ensino;
IV – a taxa de conclusão de estudos por ciclo ou ano;
V – o calendário de reuniões do colegiado escolar e de reuniões pedagógicas entre

pais e alunos;
VI  –  telefone  e  endereço  eletrônico  para  comunicação  com  a  Diretoria  da

Superintendência Regional de Ensino e com a Ouvidoria Educacional da Ouvidoria-
Geral do Estado.”.
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Art. 6° – Ficam acrescentados ao art. 2° da Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993,
os seguintes §§ 1° e 2º:

“Art. 2º – (...)
§ 1º – O dever de divulgação das informações a que se referem o caput do art. 1° e

este artigo pressupõe a utilização de todos os meios e instrumentos legítimos que
estiverem à disposição, sendo obrigatória, no mínimo, a afixação em local de fácil
acesso junto à secretaria  do estabelecimento  de  ensino e a divulgação em sítios
oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 2º – Os sítios de que trata o § 1º deverão atender, entre outros, aos seguintes
requisitos:

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação
de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II  –  garantir  a  atualização,  a  autenticidade  e  a  integridade  das  informações
disponíveis para acesso.”.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  O  projeto  de  lei  que  apresentamos  a  esta  Casa  Legislativa  visa

garantir  o  engajamento dos alunos,  dos pais e da sociedade na mobilização pela
qualidade do ensino.

Estudos  demonstram  que  a  integração  dos  pais  e  de  outros  atores  sociais  no
projeto de melhoria da qualidade do ensino é fundamental para que sejam garantidos
resultados  coletivos,  como  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  de  um
estabelecimento escolar, e individuais, como a melhoria do desempenho de um aluno.

Compete ao poder público facilitar e qualificar a participação dos pais, e o acesso à
informação relativa à escola é fundamental para garantir o engajamento dos pais na
vida escolar dos filhos. É com esse propósito que propomos sejam acrescentadas ao
art. 2° da Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993, disposições específicas relativas à
forma de divulgação de tal informação pela internet. Registre-se que tais disposições
são inspiradas no art.  8°  da Lei Federal  nº  12.527,  de 18 de novembro de 2011,
conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI.
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Ao atualizar a Lei nº 11.036, de 14 de janeiro de 1993, estabelecendo em lei o dever
de que tal informação esteja disponível para os cidadãos, a Assembleia Legislativa do
Estado erige uma garantia contra a eventual omissão de governos futuros e a favor
da educação de qualidade e da segurança pública.

Trata-se, portanto, de concretizar comandos insertos no art. 227 da Constituição da
República e no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069, de 1990
–, a fim de garantir à criança e ao adolescente o posto de prioridade absoluta da
família, da sociedade e do Estado.

Isto posto, solicito o apoio de nossos 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 1.065/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.207/2013)

Altera dispositivo da Lei nº 15.302, de 10/8/2004, que institui a carreira de Agente
de Segurança Socioeducativo,  do grupo de atividades de defesa social  do Poder
Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004, passa a vigorar acrescida do

seguinte dispositivo:
“Art. ... – Aos Agentes de Segurança Socioeducativos fica assegurado o direito à

percepção  de  ADE  eventualmente  adquirido  em  órgão  da  administração  direta,
autárquica ou fundacional do Estado a partir da data de protocolo do requerimento.

§ … – Fica assegurado ainda o direito de computar as Avaliações de Desempenho
Individual – ADIs – eventualmente obtidas no órgão anterior da administração direta,
autárquica ou fundacional do Estado a partir da data de protocolo do requerimento,
desde que não tenha sido fato gerador de ADE já adquirido.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril 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
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da  administração  pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  tal  como  em  leis
específicas que regem as vantagens dos policiais civis, policiais militares, bombeiros
militares e agentes penitenciários.

Nesse sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, propõe-se, com o objetivo de
aperfeiçoar as regras, assegurar o direito à percepção do benefício respectivo, uma
vez que, cumpridos todos os requisitos, já incorpora o patrimônio dos beneficiários.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da proposição.
– 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 1.066/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.328/2013)

Dispõe sobre a instalação de equipamentos eletrônicos para detectar avanço de
sinal em sinais de trânsito com temporizador digital e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam as empresas que fabricam equipamentos eletrônicos para detectar

avanço de sinal  obrigadas a  instalar  tais  equipamentos,  no Estado,  em sinais  de
trânsito que possuam temporizador digital.

Art. 2º – No caso de equipamentos já instalados, as empresas terão o prazo de
cento e oitenta dias, contados a partir da data da publicação desta lei, para adaptá-los
ou retirá-los.

Art.  3º  – Não havendo equipamento eletrônico  para  detectar  avanço de sinal  e
semáforo com temporizador de contagem regressiva, ficam as empresas obrigadas a
instalá-los no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da data da publicação
desta lei.

Art. 4º – Em caso de descumprimento do disposto nesta lei, a empresa ficará sujeita
a pena de multa, que será cobrada na forma da lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
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Justificação:  Esta  proposição  atende  ao  interesse  público,  uma  vez  que  visa
garantir a segurança no trânsito por intermédio da instalação de equipamentos, tendo
em vista principalmente o elevado índice de acidentes e danos.

Segundo pesquisas recentes, o número de pessoas que ficaram permanentemente
inválidas depois de sofrerem algum tipo de acidente no trânsito brasileiro cresceu
30% no primeiro trimestre de 2013, em comparação com o mesmo período de 2012.

Os dados são de um levantamento realizado pela Seguradora Líder, administradora
do  seguro  contra  danos  pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  vias
terrestres – Dpvat –, popularmente conhecido como seguro obrigatório.

Ademais, quanto à competência legislativa, cabe aos estados, bem como à União,
ao Distrito Federal e aos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar  o patrimônio público,  além de estabelecer  e
implantar política de educação para a segurança do trânsito, nos termos do art. 23, I e
XII, da Constituição da República.

Compete ainda aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente com a
União sobre  as  matérias  previstas  no  art.  24  da  Carta  Magna,  cabendo à  União
estabelecer as normas gerais, complementadas pelas iniciativas dos demais entes.

Deste modo, tendo o Estado o poder-dever de legislar, principalmente em matéria
relevante  como  é  a  segurança  no  trânsito,  buscamos  reforçá-la  por  meio  da
instalação de equipamentos eletrônicos para detectar avanço de sinal em semáforos
com temporizador.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  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 1.067/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.621/2013)

Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias – ICMS – na aquisição de armas de fogo de uso (calibre) permitido,
munições,  fardamento,  colete  à  provas  de  balas,  equipamentos e  apetrechos  por
integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Ficam isentos do  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  –  ICMS  –  as  armas  de  fogo  de  uso  (calibre)  permitido,  munições,
fardamento,  colete  à  provas  de  balas,  equipamentos  e  apetrechos  de  fabricação
nacional adquiridas por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública.

Art. 2º – A isenção do ICMS de que trata o art. 1º desta lei somente poderá ser
utilizada no limite de duas armas de uso (calibre) permitido, por cada integrante dos
órgãos  estaduais  de  segurança  pública,  ressalvados  casos  de  furto  ou  roubo
devidamente comprovados em procedimento investigatório oficial.

Art.  3º  –  A isenção  será  reconhecida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do
Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os
requisitos previstos nesta lei.

Parágrafo único – A isenção prevista observará os limites da legislação federal e
será concedida aos integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública que usam
esses  itens  como  ferramentas  de  trabalho,  assim  como  aos  inativos  e  aos
aposentados.

Art.  4º  –  A alienação  das  armas  de fogo de  uso (calibre)  permitido,  munições,
fardamento, equipamentos e apetrechos adquiridos nos termos desta lei, antes de
dois  anos contados  da data  da  sua aquisição,  a pessoas que não satisfaçam às
condições  e  aos  requisitos  estabelecidos  nesta  lei,  acarretará  o  pagamento  pelo
alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária.

Parágrafo único – A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante
ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a
hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei, ainda que pareça conferir privilégio aos integrantes

dos órgãos estaduais de segurança pública, na verdade representa uma forma de o
Estado melhor armar e equipar seus agentes a um custo menor, o que, em última
instância, significa melhor segurança para todos os cidadãos.
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Ora, a elevação do custo das armas de fogos e demais aparatos surge, a primeira
vista, como medida inibidora, devido aos altos índices de criminalidade. Entretanto,
não  se  pode esquecer  que  são  os  referidos  agentes  que têm  a  incumbência  de
proteger a sociedade em face do mau uso e facilidade de acesso às mercadorias em
questão.

Os mencionados funcionários  têm por missão defender  e proteger  a  sociedade.
Logo,  não  podem  arcar  com  o  ônus  do  uso  ilegal  desses  equipamentos  e  se
submeter a alta carga tributária incidente sobre esses bens.

Ademais,  compete  à  Assembleia  Legislativa  dispor  sobre  a  matéria,  em
consonância  com  o  princípio  da  reserva  legal,  haja  vista  que  a  organização  do
sistema tributário, da arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao
crivo desta Casa, por força do disposto no art. 61, III, da Constituição mineira.

As matérias de natureza tributária não estão entre aquelas de iniciativa privativa do
governador do Estado, do que decorre a conclusão de que não existe nenhum óbice
à inauguração do processo por membro desta Casa.

Desse modo, certo é que a isenção tributária perseguida com esta proposição visa
oportunizar  a  aquisição  de  armas  de  fogo  de  uso  (calibre)  permitido,  no  limite
quantitativo previsto na legislação própria, munições, fardamento, colete à provas de
balas,  equipamentos  e  apetrechos  a  preço  compatível,  de  modo que,  ao  final,  a
segurança de toda comunidade reste resguardada.

Nessa esteira é que contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente 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 1.068/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.072/2014)

Assegura direitos às vítimas da prática de infrações penais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – A vítima da prática  de  infrações penais  será  informada sobre  os  atos

relativos à instauração e conclusão do inquérito policial, de sua remessa ao Poder
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Judiciário pela Polícia Civil do Estado, bem como da decisão que recebe ou rejeita a
denúncia ou queixa-crime, do ato que acolhe ou rejeita o arquivamento do inquérito
policial e do término do prazo para oferecimento da ação penal.

Art.  2º  –  A  notificação  poderá  ser  realizada  mediante  carta  com  aviso  de
recebimento ou correio eletrônico, podendo ser dirigida aos familiares da vítima em
caso de morte, menoridade ou desaparecimento.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Pretende-se com a presente proposição assegurar às vítimas de atos

infracionais  o  direito  de  ser  avisada  sobre  a  ocorrência  de  alguns  dos  atos
processuais  realizados no curso do inquérito policial  instaurado para apuração da
responsabilidade do suposto agressor.

Vislumbra-se com esta proposição fazer frente à necessidade de permitir à vítima o
acompanhamento dos atos relativos ao devido processo legal, auxiliando, de igual
modo, o controle quanto a qualidade dos serviços prestados pela Polícia Judiciária.

Ora,  durante muito tempo a vítima foi  tratada de forma indiferente e desumana,
enquanto a legislação pátria, em especial a Constituição da República, assegura a
publicidade dos atos, salvo se classificados como sigilosos:

“Art. 5º – (...)
XIV – é assegurado a todos o acesso 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;

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a)  o  direito  de  petição  aos  Poderes  Públicos  em  defesa  de  direitos  ou  contra

ilegalidade ou abuso de poder;
b)  a  obtenção  de  certidões  em  repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e

esclarecimento de situações de interesse pessoal;
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(...)
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa

da intimidade ou o interesse social o exigirem;”.
Nessa esteira, tem-se ainda que o constituinte originário fez garantir como direitos

fundamentais o contraditório e a ampla defesa, oportunizados pelo conhecimento dos
atos processuais, tal como se propõe:

“Art. 5º – (...)
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral

são assegurados o contraditório  e ampla defesa,  com os meios e recursos a ela
inerentes.”

Assim,  este  projeto  de  lei  busca adequar  o  tratamento  concedido  à  vítima,  em
especial na fase investigatória, na medida em que institui o direito de ser notificada
dos atos processuais, permitindo o acompanhamento das investigações.

Pelos motivos expostos é que contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente proposição.

– 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 1.069/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.669/2014)

Dispõe  sobre  a  aplicação dos  princípios  da  publicidade,  da  transparência  e  do
acesso às informações nos procedimentos de licitação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Todos os atos administrativos e documentos relativos a procedimentos

licitatórios que, por determinação legal ou decisão específica do Tribunal de Contas, a
este devem ser encaminhados serão também publicados em sítio eletrônico do ente
ou do órgão estatal que promover o certame.

Parágrafo único – Também serão disponibilizados no sítio eletrônico:
I – os atos relativos à dispensa ou à inexigibilidade de licitação;
II – os atos dos procedimentos de contratação mediante parcerias público-privadas;
III – os atos relativos a concessões, permissões e convênios.
Art. 2º – Serão publicados em sitio eletrônico, logo após o encerramento do certame
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licitatório, o resumo das propostas de todos os licitantes, notadamente a parte relativa
a preços e prazos, e, logo após sua assinatura, o termo do contrato celebrado e seus
eventuais termos aditivos ou modificativos.

Art. 3º – A disponibilização, por meio eletrônico, dos atos e documentos de que trata
esta  lei  não  dispensa  sua  publicação  no  diário  oficial  do  Poder  Executivo,  nas
hipóteses previstas em lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Pretende-se  com  esta  proposição  fazer  cumprir  as  disposições

contidas na Constituição da República, especificamente no art. 52, inciso XXXIII, no
art. 37, § 32, inciso II, e no art. 216, § 22, na Lei da Transparência e na Lei de Acesso
à Informação, bem como combater práticas de corrupção, na medida em que este
projeto de lei  propõe que todas as informações relativas aos processos licitatórios
sejam acessíveis aos cidadãos.

Assim,  considerando constituir  direito  da  cidadania  e  dever  do  Estado  o  amplo
acesso às informações pertinentes aos procedimentos de licitação pública, peço o
apoio dos ilustres 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 1.070/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.312/2014)

Torna obrigatória a coleta e a destinação final, pelos fabricantes e pelas empresas
revendedoras de bebidas, de embalagens do tipo pet e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam os fabricantes e empresas revendedoras de bebidas no âmbito do

Estado obrigados a proceder à coleta, à reutilização e à destinação final, inclusive
através de processos de economia solidária, das garrafas do tipo pet.

Art.  2º – Todos os estabelecimentos que vendem diretamente para consumo no
local produtos que utilizem garrafas do tipo pet ficam responsáveis pela coleta desse
produto.
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§ 1º – O recolhimento das garrafas do tipo  pet ficará sob a responsabilidade dos
fabricantes,  que podem firmar termo de cooperação com empresas de reciclagem
públicas ou privadas para atender ao disposto neste parágrafo.

§ 2º – Para cumprimento do disposto neste artigo, os estabelecimentos que vendem
bebidas em garrafas do tipo pet diretamente para consumo no local ficam obrigados a
manter recipientes para a coleta desses produtos, em locais visíveis nos pontos de
venda,  para depósito por  parte do consumidor  e  para recolhimento  por  parte dos
fabricantes.

Art. 3º – Fica facultada a terceiros a coleta dos vasilhames do tipo pet nos locais de
depósito para  posterior  venda aos estabelecimentos  de  reciclagem desse tipo  de
material.

Art. 4º – Caberá ao Poder Executivo regulamentar as sanções pecuniárias a serem
aplicadas em caso de infração às regras impostas por esta lei.

Parágrafo  único  –  O  Poder  Executivo  ficará  responsável  pela  fiscalização  e
aplicação de multas pelo descumprimento do disposto nesta lei.

Art.  5º – Os fabricantes e os estabelecimentos comerciais revendedores terão o
prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de publicação desta lei para se
adequarem a suas disposições.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A presente proposição visa tornar obrigatória a coleta e a destinação

final  das  embalagens  do  tipo  pet pelos  fabricantes  e  empresas  revendedoras  de
bebidas, uma vez que nos deparamos diariamente em nossas cidades com a sujeira
extrema provocada pelo descarte indevido desse material.

O descarte indevido dessas embalagens provoca poluição visual, já que podem ser
encontradas  nas  ruas,  nos  parques,  nos  gramados,  nas  matas  e  florestas,  nas
canaletas, nas galerias de água pluviais e nos esgotos, nos canais, nos rios, na areia
da praia e na água do mar.

O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça do Paraná
que responsabilizou a empresa Refrigerantes Imperial S.A. pelos danos ambientes
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decorrentes do descarte de garrafas  pet.  A fabricante foi condenada a recolher as
garrafas  deixadas pelos  consumidores em ruas,  córregos ou qualquer  outro lugar
impróprio e também a informar procedimento de recompra no rótulo dos produtos.

Neste sentido, a proposição ora em comento se encontra na esteira do caput do art.
225  e  o  seu  §  1º,  inciso  VII,  da  Constituição da República,  que  preceituam que
compete ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente para futuras gerações, bem como o de proteger a fauna e a flora, sendo
vedada qualquer prática que coloque em risco suas funções ecológicas.

Ademais, o art. 24, inciso VI, da Constituição da República, preceitua que compete
à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre fauna e
conservação da natureza, bem como sobre proteção do meio ambiente. Dessa forma,
compete à União editar as normas gerais sobre a matéria, e aos estados suplementar
a legislação federal.

Registre-se ainda que a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece as diretrizes da política que,
nos  termos  do  seu art.  5º,  serão  formuladas  em  normas  e  planos,  destinados  a
orientar  a  ação  dos  governos  da  União,  dos  estados,  do  Distrito  Federal,  dos
territórios e dos municípios. Nos termos da lei, as atividades empresariais públicas ou
privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do
Meio Ambiente. Em seu art. 6º, dispõe a lei que os órgãos e entidades da União, dos
estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações
instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.

Assim, tendo em vista a importância da matéria, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação da presente proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.071/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.302/2014)

Dispõe sobre a instituição do Memorial da Segurança Pública.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O Estado instituirá, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social,  e  nos  termos  regulamentares,  o  Memorial  da  Segurança  Pública,  em
homenagem aos servidores da segurança pública mortos em serviço ou em razão
deste, incluídos os policiais  militares, bombeiros militares, policiais civis e agentes
penitenciários e socioeducativos.

§  1º  –  O  Memorial  da  Segurança  Pública  será  atualizado  anualmente  em
solenidade a ser  realizada no dia 24 de junho,  Dia do Profissional  da Segurança
Pública.

§ 2º – Aos familiares do servidor morto em serviço ou em razão do serviço será
dada ciência da solenidade a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A presente  proposição  tem  por  objetivo  reverenciar  a  memória  de

servidores da segurança pública mortos em serviço ou em razão deste, aí incluídos
os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários e
socioeducativos.  Trata-se  de  justa  homenagem  àqueles  que  se  dedicaram,  com
bravura e coragem, à proteção da sociedade, e o fizeram com tal engajamento que
chegaram ao ponto de perder a própria vida nesse mister.

Tal  homenagem  se  dará  por  meio  do  Memorial  da  Segurança  Pública,  a  ser
instituído pela Secretaria de Desenvolvimento Social, nos termos estabelecidos em
regulamento.  Naturalmente,  esse  memorial  deve  ser  periodicamente  atualizado,
razão pela qual indicamos a data de 24 de junho para que se proceda à atualização.
Trata-se do dia do profissional da segurança pública, instituído pela Lei nº 21.292, de
3 de junho de 2014. Cremos que não há data melhor para tal solenidade, da qual será
dada ciência aos familiares dos homenageados.

Julgamos também oportuno estabelecer, na cláusula de vigência, o prazo de cento
e oitenta dias contados da data de publicação da lei para que esta entre em vigor, de
modo  que  haja  tempo  hábil  para  que  a  Secretaria  de  Defesa  Social  adote  as
providências necessárias à implementação da medida legislativa propugnada.
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Ante a relevância da proposição, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da matéria.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.072/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.270/2012)

Dispõe sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e
seus acessórios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Qualquer operação que envolva utilização de explosivos e seus acessórios

no território do Estado deverá ser precedida de comunicação formal à Secretaria de
Estado de Defesa Social.

§  1°  –  Entende-se  por  operação  que  envolva  utilização  de  explosivos  e  seus
acessórios  o  transporte,  o  comércio,  o  armazenamento  desse  material  e  a  sua
deflagração.

§ 2° – A comunicação a que se refere o  caput deste artigo deverá ser feita pelo
menos  vinte  e  quatro  horas  antes  de  sua  realização  e  conterá  as  seguintes
informações:

I – detalhamento do material explosivo e seus acessórios;
II – detalhamento da atividade a ser desenvolvida;
III – localidade da sua realização;
IV – período da sua realização;
V – qualificação completa das empresas e das pessoas físicas responsáveis pela

atividade, especialmente o encarregado de fogo ou blaster;
VI – placa do veículo responsável pela realização do transporte.
§ 3° – A comunicação a que se refere o caput deste artigo não é condição para o

exercício da atividade.
Art.  2°  – O cumprimento  da obrigação prevista nesta lei  visa à preservação da

segurança e da ordem públicas e à incolumidade da pessoa e do patrimônio.
Art. 3° – A ausência da comunicação a que se refere o art. 1º implicará a aplicação

das seguintes sanções aos responsáveis:
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I – multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
cobrada em dobro em caso de reincidência;

II  –  multa  de  5.000  (cinco  mil)  Ufemgs,  caso  a  atividade  tenha  resultado  em
acidente,  extravio,  furto,  roubo ou adulteração do material  explosivo,  cobrada em
dobro em caso de reincidência.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Como é de conhecimento de toda a sociedade, recentemente várias

agências  bancárias  em  nosso  Estado  foram  vítimas  de  roubos  com  emprego  de
materiais explosivos. Os referidos materiais explosivos são obtidos pelos criminosos
por  meio  de  furtos  e  roubos  em  empresas  que  exercem  atividades  em  que  há
emprego de tais artefatos.

Não se desconhece que, por força do art. 21, inciso VI, da Constituição Federal,
compete exclusivamente à União autorizar e fiscalizar as atividades de produção e
comércio  de  materiais  bélicos,  cabendo-lhe  ainda,  privativamente,  legislar  sobre
transporte de materiais perigosos. Ou seja, o Estado federado não pode legislar sobre
condições a serem observadas pelas empresas para fins de obtenção de licença para
produção e comércio de materiais explosivos; contudo, é competência constitucional
do  Estado  (art.  2º,  inciso  V,  da  Constituição  Estadual)  criar  condições  para  a
segurança e a ordem públicas, bem como manter e preservar a segurança e a ordem
públicas  e  a  incolumidade  da  pessoa  e  do  patrimônio  (art.  10,  inciso  VI,  da
Constituição Estadual).

É com base na referida competência constitucional que se propõe a adoção das
medidas preventivas descritas no projeto, permitindo que o Estado possa organizar e
planejar a prestação do serviço de segurança pública à sua população.

Com  a  comunicação  prévia  estabelecida  por  esta  proposição,  os  órgãos  de
segurança pública estadual terão condições de instituir medidas de combate ao furto,
ao roubo, ao extravio e à adulteração de materiais explosivos, primando também pela
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Frise-se que a proposição não invade a competência exclusiva da União, já que a
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obrigação  imposta  no  projeto  não  é  condição  para  o  exercício  da  atividade  de
produção e consumo de material bélico.

– 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 1.073/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.349/2011)

Acrescenta artigos à Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o
registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 13.772, de 11 de dezembro de 2000, fica acrescida dos seguintes

artigos:
“Art. 4º-A – Semestralmente, o poder público publicará, no diário oficial do Estado,

um balanço, dividido por Regiões Integradas de Segurança Pública, do número de
portarias de inquéritos policiais instaurados e concluídos, bem como dos Registros de
Eventos de Defesa Social – Reds – que envolvam os seguintes crimes:

I – homicídio;
II – latrocínio;
III – lesão corporal seguida de morte;
IV – extorsão mediante sequestro seguida de morte;
V – estupro seguido de morte.
Parágrafo único – O balanço de que trata o caput  deste artigo será publicado nas

páginas da internet da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais e será enviado para o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, bem como para a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Art.  4º-B  –  A sonegação,  a  retenção,  o  desvio  ou  a  subtração de  informações
constantes nos balanços, bem como o atraso no seu fornecimento ou o impedimento,
sob qualquer modalidade, implicam responsabilização administrativa e multa para o
agente responsável, nos termos de regulamento específico, limitada a 10.000 Ufemgs
(dez mil  Unidades  Fiscais  do Estado de Minas Gerais),  sem prejuízo das demais
sanções legais.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Como  é  de  conhecimento  geral,  em  Minas,  inúmeros  inquéritos

policiais permanecem em aberto, sem apontar suspeitos. Estima-se que, para cada
dez assassinatos no Estado, a Polícia Civil não consiga descobrir a autoria de quatro.
No caso dos homicídios, se a demora para elucidar o caso chega a 20 anos, o crime
prescreve, e o assassino não pode ser punido. Ressalte-se que, quanto mais antigo o
crime, menor a chance de identificar as testemunhas e os autores do fato.

Nosso projeto tem por objetivo determinar que o poder público mantenha um banco
de dados com a finalidade de registrar  os  índices de violência e criminalidade no
Estado,  envolvendo  os  crimes  mais  repudiados  pela  sociedade,  quais  sejam  os
violentos que atentam contra a vida. A divulgação dos balanços tem a finalidade de
proporcionar  a  necessária  transparência  dos  atos  administrativos  como forma  de
possibilitar o controle social e a fiscalização dos serviços prestados pelo Estado.

Isso posto, contamos com o apoio de nossos 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 1.074/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.681/2014)

Declara de utilidade pública o Centro Social Esperança, com sede no Município de
Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Esperança, com sede

no Município de Itabira.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Centro Social Esperança, em pleno e regular funcionamento desde
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10/5/2007, cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma instituição civil, sem fins
lucrativos, que realiza atividades assistenciais e beneficentes.

A instituição destina a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de suas
finalidades, não distribui lucros nem dividendos, nem concede remuneração, parcela
de seu patrimônio, vantagens nem benefícios a dirigentes, conselheiros, associados
ou instituidores.

Sua diretoria é constituída de pessoas de reconhecida idoneidade moral e não é
remunerada pelo exercício de suas funções.

Seu  estatuto  prevê  que,  no  caso  de  dissolução  da  associação,  os  bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere,  legalmente constituída no
Estado, detentora de título de utilidade pública estadual.

Assim, tendo em vista que o Centro Social Esperança preenche os requisitos da Lei
nº  12.972,  de 1998,  contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.075/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.602/2013)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bom
Fim e Adjacências, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Bom Fim e Adjacências, com sede no Município de Itamarandiba, Minas
Gerais.

2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Bom  Fim  e

Adjacências, em pleno e regular funcionamento há mais de 10 anos, cumprindo suas
finalidades  estatutárias,  é  uma  instituição  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  realiza
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atividades de caráter assistencial, visando atender a todos os que a ela se associam,
independentemente  de  classe  social,  nacionalidade,  sexo,  raça,  cor  e  crença
religiosa.

A mencionada associação  destina  a  totalidade  de  suas  rendas  ao  atendimento
gratuito  e  ao  cumprimento  de  suas  finalidades,  não  distribui  seus  lucros  ou
dividendos, nem concede remuneração, parcela de seu patrimônio, vantagens nem
benefícios a dirigentes, conselheiros associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída  de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada
constando que desabone sua conduta. Outrossim, como mencionado, a entidade não
remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui
lucros,  vantagens ou bonificações a  dirigentes,  associados  ou mantenedores,  sob
nenhuma forma.

Por fim, é previsto ainda no seu estatuto que, no caso de dissolução da entidade, os
bens remanescentes serão destinados a entidade congênere, legalmente constituída
no Estado, detentora de utilidade pública estadual.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972 de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.076/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.138/2012)

Acrescenta parágrafo ao art. 48 da 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 – O art.  48 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 48 – (...)
§ 2º – O impedimento previsto no caput deste artigo e a sanção prevista no § 1º não

eximem o servidor nem a autoridade responsável pela ação ou pela omissão que
retardar  a  decisão  do  processo  das  demais  responsabilidades  previstas  na
legislação.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição tem por finalidade garantir efetividade ao art. 73 da

Carta Mineira, segundo o qual a sociedade tem direito a governo honesto, obediente
à lei e eficaz, criando um mecanismo que propicia ao cidadão efetivo controle dos
atos do poder público, e não, apenas um controle nominal, como o inscrito no inciso
III do § 1º do mencionado dispositivo, a seguir transcrito:

“Art. 73 – A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.
§ 1º – Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade

da administração indireta se sujeitarão a:
(...)
III  – controle direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade,

mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante
órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta”.

Ressalte-se que o § 5º do art. 4º da Carta Estadual assegura a todos o direito de
requerer e obter informação sobre projeto do poder público, a qual será prestada no
prazo  da  lei,  ressalvada  aquela  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da
sociedade e do Estado.

Da mesma forma, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República prescreve
que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à
segurança da sociedade e do Estado.

Dos dispositivos  constitucionais  citados,  pode-se inferir  que tanto  a Constituição
Federal quanto a Carta Mineira se preocupam em assegurar ao administrado amplo
acesso a informações relativas às atividades públicas, resguardando o sigilo apenas
daquelas  necessárias  à  segurança  da  coletividade  e  do  Estado.  Evidentemente,
garantir o pleno acesso à informação compreende não só o direito do administrado de
pedir,  mas  também  o  de  obter  a  informação  solicitada.  Criar  mecanismos  que
assegurem  o  pleno  exercício  do  direito  fundamental  à  informação  é  tarefa  do
legislador.
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Nesse contexto, cumpre-nos ressaltar que a Lei nº 14.184, de 2002, em seu art. 1º,
define que sua finalidade é a proteção de direito das pessoas e o atendimento do
interesse público pela administração. Dessa forma, entendemos ser imprescindível
adequar os meios de coerção desse Diploma Legal, aperfeiçoando a redação do art.
48 para prever que, além daquela sanção institucional, o agente público competente
para  a  decisão sujeitar-se-á às  sanções estabelecidas nas legislações  estadual  e
federal como, por exemplo, as decorrentes de responsabilidade disciplinar ou de atos
de improbidade administrativa, conforme o caso.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas 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 1.077/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.374/2013)

Altera a Lei nº 10.366, de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  acrescentado  ao  art.  25  da  Lei  nº  10.366,  de  1990,  o  seguinte

parágrafo:
“Art. 25 – (...)
“§ … – O beneficiário não perderá o direito ao benefício de pensão por morte do

cônjuge na hipótese de contrair novo casamento ou união estável.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição visa a modificar legislação militar previdenciária que

enumera, como hipótese para a perda da qualidade de dependente e também como
forma de extinção ao direito à cota individual da pensão por morte, a constituição de
novo vínculo familiar pelo cônjuge, seja pelo casamento ou por companheirismo.

Assim,  com  a  atual  redação  da  Lei  nº  10.366,  de  1990,  o  beneficiário  da
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais que recebe pensão
deixada por cônjuge, ao contrair novas núpcias, incorre em previsão que determina a
extinção do benefício.
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A matéria tem sido discutida nos tribunais por décadas, tendo o extinto Tribunal
Federal  de  Recursos  chegado  a  promulgar  a  Súmula  170,  a  fim  de  garantir  o
pagamento  do  benefício,  caso  não  houvesse  a  melhoria  da  situação  econômico-
financeira.

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, por intermédio do Projeto de Lei
nº 2.508/2011, a Câmara dos Deputados votou a favor da aprovação, determinando a
inclusão de parágrafo em semelhante sentido ao art. 77 da Lei nº 8.213, de 1991.

Desse modo, porque se caminha conforme alterações já propostas e de acordo
com decisões judiciais há muito debatidas, esta iniciativa tem por objetivo garantir ao
beneficiário a manutenção do benefício da pensão por morte no caso de contração de
novas núpcias.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição, garantindo
o direito de o cidadão contrair novas núpcias sem o receio de ter sua pensão extinta.

– 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 1.078/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.048/2013)

Concede  anistia  às  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  excluídas  da
corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  concedida  anistia  às  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais

excluídas da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de
1997, assegurando-se-lhes todos os direitos legais decorrentes do efetivo exercício
do cargo anterior à data de sua exclusão.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Com o advento da Emenda à Constituição nº 39, de 1999, houve o

retorno dos militares que foram excluídos por conta do movimento reivindicatório de
1997, mas somente para o quadro do Corpo de Bombeiros Militar.



1344
____________________________________________________________________________

O movimento  reivindicatório  de  1997  foi  pela  valorização  profissional  e  por  um
salário digno e justo em razão do exercício da atividade de segurança pública.

Tais razões evidenciam que a inclusão nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar
das praças da Polícia Militar em virtude da participação no movimento reivindicatório
de 1997 não se coaduna com o regime democrático em que vivemos. É importante
dizer que não há, aqui, nenhum demérito nem crítica à corporação dos bombeiros
militares.

Ocorre que a Lei Federal nº 15.505, de 2011, concede anistia aos policiais e aos
bombeiros militares dos Estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de
Minas  Gerais,  de  Pernambuco,  do  Rio  de  Janeiro,  do  Rio  Grande  do  Norte,  de
Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina,  de Sergipe e do Tocantis e do Distrito
Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios.

Com efeito,  a mencionada lei  federal,  nos termos dos seus arts.  1° e 2°,  assim
dispõe:

“Art. 1° – É concedido anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de
Alagoas,  de  Minas  Gerais,  do  Rio  de  Janeiro,  de  Rondônia  e  de  Sergipe  que
participaram  de  movimentos  reivindicatórios  por  melhorias  de  vencimentos  e  de
condições de trabalho ocorridos entre o dia 1° de janeiro de 1997 e a publicação
desta lei e aos policiais e bombeiros militares dos Estados da Bahia, do Ceará, de
Mato  Grosso,  de  Pernambuco,  do  Rio  Grande  do  Norte,  de  Roraima,  de  Santa
Catarina  e  do  Tocantis  e  do  Distrito  Federal  que  participaram  de  movimentos
reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho ocorridos
entre a data da publicação da Lei nº 12.191, de 13 de janeiro de 2010, e a data de
publicação desta lei.

Art. 2° – A anistia de que trata esta Lei abrange os crimes definidos no Decreto-Lei
nº 1.0101, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, e as infrações conexas,
não incluindo os crimes definidos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, e nas leis penais especiais.".

Segundo as palavras  do constitucionalista  José Afonso da Silva,  "anistia  não é
perdão, não é indulto. É mais. Anistia é termo ligado a amnésia, a esquecimento, ao
apagar-se da memória, ao retirar-se da lembrança. Consiste em medida legislativa ou
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constituinte pela qual se suprimem os efeitos e a sanção por delitos contra o Estado,
o que se conhece como crimes políticos, abolindo os processos começados ou a
começar, assim como as condenações pronunciadas por tais delitos – sendo, pois, de
sua natureza o efeito retroativo”.

Prosseguindo em seus comentários, o eminente professor ressalta que "a anistia,
visto, destina-se a apagar delitos políticos. O primeiro objetivo da anistia consiste,
pois, em afastar o anistiado de qualquer forma de punição em decorrência de seu
comportamento político no período por ela abrangido". E reafirma que "o objetivo da
anistia consiste em apagar o delituoso, de onde decorrem diversos efeitos no sentido
de restabelecer o  status quo ante, como se nada tivesse acontecido". (Comentário
Contextual  à Constituição,  28ª edição,  Malheiros Editores, 2006, págs. 896, 897 e
898).

Na esteira desse entendimento,  pedimos o apoio de nossos 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 1.079/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.680/2014)

Declara de utilidade pública o Realmatismo Futebol Clube, com sede no Município
de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Realmatismo Futebol Clube,  com

sede no Município de Itamarandiba.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  O  Realmatismo  Futebol  Clube,  em  pleno  e  regular  funcionamento

desde 2/1/2011, cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma instituição civil, sem
fins lucrativos, que realiza atividades assistenciais e beneficentes.

A entidade destina a totalidade de suas rendas ao cumprimento de suas finalidades;
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não  distribui  lucros  nem  dividendos  nem  concede  remuneração,  parcela  de  seu
patrimônio,  vantagens  nem  benefícios  a  dirigentes,  conselheiros,  associados  ou
instituidores.  Sua  diretoria  é  constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade
moral.

Por fim, ressalte-se que é previsto em seu estatuto que, no caso de sua dissolução,
os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade  congênere,  legalmente
constituída no Estado e detentora do título de utilidade pública estadual.

Assim, preenchendo o clube os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.080/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.984/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Mocambeiro, com sede
no Município de Matozinhos.

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

Mocambeiro, com sede no Município de Matozinhos.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A Associação  Comunitária  de Mocambeiro,  criada  em  8/1/1989  e

reativada em 30/4/2011, está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano. A
entidade vem cumprindo suas finalidades estatutárias como instituição civil sem fins
lucrativos, visando a atender a todos que a ela se associam, independentemente de
classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa.

A associação destina a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de suas
finalidades, não remunera os membros de sua diretoria, constituída de membros de
reconhecida  idoneidade  moral,  nem  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a
dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma.
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Por fim, é previsto em seu estatuto que, no caso de dissolução da entidade, os bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere,  legalmente constituída no
Estado, detentora de utilidade pública estadual.

Assim, por preencher os requisitos da Lei n° 12.972, de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.081/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.055/2013)

Declara  de  utilidade  pública  o  Ministério  Santidade,  com  sede  no  Município  de
Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Ministério Santidade, com sede no

Município de Santos Dumont.
2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Ministério Santidade, fundado em 12/3/2012, é uma instituição civil,

sem fins lucrativos,  de carácter cultural,  educativo,  assistencial  e  filantrópico,  com
duração por tempo indeterminado. No desenvolvimento de suas atividades não faz
discriminação de raça, cor, sexo nem religião.

Tem  por  objetivos  lutar  pela  construção  da  cidadania,  promovendo  a  formação
profissional  através  do  incentivo  à  arte  e  à  cultura,  bem  como  defender  o
desenvolvimento  sustentável,  o  combate  à  pobreza,  desenvolver  políticas
assistenciais e o voluntariado.

Sua diretoria  é constituída  de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada
constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os
membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,
vantagens nem bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores.
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Assim,  porque  a  entidade  preenche  os  requisitos  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.082/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.029/2013)

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Espírita  Jesus  de  Nazaré,  com  sede  no
Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com

sede no Município de Tupaciguara.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Centro Espírita Jesus de Nazaré, fundado em 21/10/1997, é uma

instituição civil, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico, com duração
por  tempo  indeterminado.  No  desenvolvimento  de  suas  atividades  não  faz
discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Tem  por  objetivos  a  prática  da  caridade  cristã,  inclusive  através  de  obras  de
assistência e promoção humanas, tais como a distribuição de cestas de alimentos e
outras atividades.

Sua diretoria  é constituída  de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada
constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os
membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma
forma.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.083/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.280/2014)

Limita o acesso aos dados constantes em boletins de ocorrências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Nos registros de eventos de defesa social – Reds –, a autoridade policial

deverá, de ofício, adotar as seguintes medidas de proteção às vítimas e testemunhas,
bem como aos policiais civis, policiais e bombeiros militares, agentes de segurança
penitenciária e agentes socioeducativos:

I – preservação de sua segurança em todos os atos, sem prejuízo das providências
contidas na Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999, quando for o caso;

II – restrição da divulgação de seus dados pessoais, sempre que dela puder resultar
risco  à  sua  segurança  e  integridade  física  ou  psíquica,  resguardado  o  acesso  à
informação pelas partes, pelo representante do Ministério Público com atribuição legal
e pela autoridade judiciária competente;

III  – determinação do sigilo de sua identidade até a conclusão do procedimento
investigatório, sempre que verificada a situação de risco de que trata o inciso II deste
artigo, ressalvadas as exceções nele previstas.

§ 1º  –  As informações a  que se referem os incisos II  e  III  deste  artigo  devem
permanecer em envelope lacrado à disposição da Justiça.

§ 2º – Fica assegurado ao acusado e a seu advogado legalmente constituído o
acesso apenas aos nomes das vítimas e testemunhas, dos policiais civis, policiais e
bombeiros militares, agentes de segurança penitenciária e agentes socioeducativos,
sendo vedada a divulgação dos demais dados pessoais.

§ 3º – A autoridade policial assegurará que as vítimas e testemunhas, assim como
os policiais civis, policiais e bombeiros militares, agentes de segurança penitenciária e
agentes  socioeducativos  que  participaram  da  ocorrência  policial,  intimados  a
comparecer à delegacia, fiquem separados em local  distinto das demais pessoas,
sujeitando-se  às  penalidades  cabíveis  ao  exercício  da  função,  no  caso  de
descumprimento injustificado.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Pretende-se com esta proposição preservar o sigilo dos dados das

partes e servidores da segurança pública que constem dos boletins de ocorrência, de
modo garantir sua segurança, integridade física e psíquica, sem com isso retirar o
direito de acesso às informações pelas pessoas legalmente indicadas.

Desse modo, se estabelece que a autoridade policial deverá, de ofício e em decisão
sempre fundamentada,  adotar medidas de proteção,  assegurando,  por  outro lado,
que as partes ou o advogado legalmente constituído, o representante do Ministério
Público e a autoridade judicial competente tenham acesso aos dados.

Logo, visa-se garantir o sigilo exigido pelo interesse da sociedade, com as cautelas
inerentes à garantia  do não cerceamento do direito de defesa,  na esteira do que
preconiza a Constituição da República, em consonância com a lógica de um Estado
Democrático  de  Direito,  destinado  a  assegurar  o  exercício  dos  direitos  sociais  e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a  justiça  como  valores  supremos  de  uma  sociedade  fraterna,  pluralista  e  sem
preconceitos,  fundada  na  harmonia  social  e  comprometida,  na  ordem  interna  e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Sendo assim, tendo em vista a importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.084/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.375/2013)

Institui no Estado o Dia do Agente de Segurança Penitenciário.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído no Estado o Dia do Agente de Segurança Penitenciário, a

ser comemorado, anualmente, em 30 de julho.
Art. 2º – As solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder

Executivo e das demais instituições competentes.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Esta  proposição  visa  instituir  o  Dia  do  Agente  de  Segurança

Penitenciário no Estado, a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho, data em
que foi criada a carreira.

A profissão é uma das mais antigas da humanidade; no passado levava o nome de
carcereiro. É também a segunda mais perigosa do mundo, conforme a Organização
Internacional do Trabalho – OIT.

No  Brasil  são  aproximadamente  65  mil  agentes  de  segurança  penitenciários,
designados para vigiar e controlar cerca de 500 mil detentos, que se encontram em
pouco  mais  de  300  mil  vagas  disponíveis  nas  unidades  prisionais.  O  adequado,
segundo o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, é que haja um
agente  de  segurança  penitenciário  para  cada  cinco  detentos,  como  medida  de
segurança.

Relevante,  portanto,  é a função desenvolvida  por  esses funcionários  no cenário
social  e  político,  proporcionando  a  garantia  da  segurança  pública,  direito
constitucionalmente assegurado aos cidadãos.

Os agentes de segurança penitenciários compõem a Polícia Civil  dos estados e
possuem, entre suas atribuições, o dever de manter e vigiar os detentos nas unidades
prisionais, escoltá-los em hospital, velório, IML, audiências judiciais, além de revistar
celas, materiais e visitantes.

Seu exercício é considerado como serviço essencial pela Lei das Greves nº 7.783,
de 1989, que regulamenta o art. 9º da Constituição Federal, por se tratar de uma
necessidade  inadiável  da  comunidade,  que,  se  não  atendida,  coloca  em  perigo
iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

É tido como atividade de segurança pública nacional, conforme o art. 3º, IV, da Lei
Federal  nº  11.473,  de  2007,  e,  visto  o  art.  144  da  Constituição  da  República,  é
exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do
patrimônio.

Logo, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição,
de  suma  importância  para  o  reconhecimento  desses  funcionários  da  segurança
pública.
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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 1.085/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.669/2013)

Altera a destinação do imóvel doado ao Município de Machado, nos termos da Lei
nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004, que autoriza o Poder  Executivo a doar aos
municípios  os  imóveis  cedidos  em  decorrência  da  municipalização  do  ensino,
modificada pela Lei nº 18.580, de 14 de dezembro de 2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O imóvel doado ao Município de Machado, nos termos da Lei nº 14.969, de

12 de janeiro de 2004, modificada pela Lei nº 18.580, de 14 de dezembro de 2009,
passa  a  destinar-se  ao  funcionamento  de  escola  municipal  e  do  Grêmio  Esporte
Clube do Bairro da  Conceição ou ao desenvolvimento  de atividades de interesse
público.

Art. 2º – Ao funcionamento do Grêmio Esporte Clube do Bairro da Conceição fica
destinada a área de, no máximo, 9.831,20m² (nove mil oitocentos e trinta e um vírgula
vinte metros quadrados) do imóvel a que se refere o art. 1º, com área de 12.100m²
(doze mil e cem metros quadrados), localizado no Bairro da Conceição, no Município
de Machado,  e  registrado sob o nº  14.463,  a fls.  1  do  Livro nº  2,  no Serviço de
Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado ao Município de

Machado nos termos da Lei nº 14.969, de 12/1/2004, em razão da municipalização do
ensino.

Cumprida a finalidade da doação, a Escola Municipal Luiz Milan Filho, situada no
Bairro da Conceição, ocupa atualmente uma área de 2.268,80m² (dois mil duzentos e
sessenta e oito vírgula oitenta metros quadrados), de uma área total de 12.100m²
(doze mil  e  cem metros quadrados),  conforme memorial  descritivo elaborado pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.
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Desta feita, propomos que a área remanescente seja destinada ao funcionamento
do Grêmio Esporte Clube do Bairro da Conceição, associação sem fins lucrativos, de
duração  indeterminada,  criada  em  29/7/1950,  com  a  finalidade  de  promover
atividades esportivas e de lazer.

Fundada no Bairro da Conceição, zona rural de Machado, a histórica e tradicional
agremiação esportiva é reconhecida de utilidade pública municipal, está em regular
funcionamento e devidamente cadastrada nos órgãos de controle estadual.

Destarte, a nova destinação ensejará uma série de benefícios, tendo em vista que a
área que se propõe afetar ao grêmio poderá ser compartilhada com os alunos da
escola na realização de atividades educativas, esportivas e de recreação. Não se
pode olvidar, ainda, da importância de investir no esporte como meio de inclusão e
formação das crianças e jovens.

Em face do interesse público contido nesta proposição, solicito de todos os pares
apoio à 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 1.086/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.163/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jequeri o terreno

com área de 333,9ha (trezentos e trinta e três vírgula nove hectares), situado no lugar
denominado Fazendinha, no Distrito de Piscamba, nesse município, registrado sob o
nº 63, a fls. 65 do livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte
Nova.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
usina de triagem e compostagem e de um abatedouro público e ao desenvolvimento
de atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3º – A autorização de que trata esta lei se tornará sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Jequeri não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  autorizar  o  Estado  a  doar  ao

Município  de  Jequeri  imóvel  rural  com  área  de  333,9ha,  situado  no  Distrito  de
Piscamba, com a finalidade de destiná-lo à construção de uma usina de triagem e
compostagem e de um abatedouro público.

Conforme exposição de motivos do Executivo Municipal, o imóvel a que se refere a
proposição é o mais adequado para esse fim, tendo em vista as normas técnicas e a
legislação  específica  que  regulam  o  funcionamento  de  unidades  de  triagem  e
compostagem e abates de animais.

Ressalte-se ainda que a municipalidade não dispõe dos recursos necessários para
aquisição de imóvel similar, o que tem inviabilizado a celebração de convênio com o
governo federal para a realização das citadas obras.

Considerando que o imóvel  não é aproveitado para nenhum fim pelo  Estado,  a
doação  pretendida  não  causará  nenhum  prejuízo  à  administração,  além  de  ser
revestida de grande interesse público.

Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres pares na 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 1.087/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.403/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jequeri imóvel

com área de 400m² (quatrocentos metros  quadrados),  situado na Avenida Getúlio
Vargas,  nesse  município,  registrado  sob  o  nº  3.224,  a  fls.  261  do  Livro  3-B,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequeri.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput destina-se ao funcionamento
dos órgãos da administração municipal.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: Este projeto tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao Município de

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

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

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

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.088/2015)
(Ex-Projeto de Lei nº 5.205/2014)

Dá nova redação ao art. 2º Lei nº 18.707, de 7 de janeiro de 2010.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 18.707, de 7 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Tendo em vista estar em via de vencer o prazo estipulado para uso do

imóvel e, considerando a importância da doação para a Universidade do Estado de
Minas  Gerais,  entende-se  necessário  estender  o  referido  prazo,  de  forma  a
proporcionar à universidade a efetivação da destinação prevista.

– 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 1.089/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.978/2014)

Dispõe sobre a isenção às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos da
cobrança de taxas de serviços para pedidos de 2ª via de documentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O Poder Executivo isentará, no Estado, as pessoas com idade igual ou

superior a sessenta anos da cobrança de taxas de serviços para pedido de 2ª via de
documentos.

Art. 2° – Os documentos de que trata o caput do art. 1º são aqueles emitidos pelos
órgãos públicos do Estado.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei em tela visa contribuir com uma grande camada de

nossa  sociedade,  que  são  os  idosos,  em  sua  maioria  aposentados  vivendo  com
sacrifício por conta de seus parcos proventos.

Sabemos que muitas são as taxas, em diversos órgãos, que temos que pagar ao
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requisitarmos a 2ª via de documentos. Dessa forma, devido ao valor das taxas, nada
mais justo que isentarmos delas os idosos que tanto contribuíram com o Estado e
com o País.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres deputados 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 1.090/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.993/2013)

Altera o art. 17 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. 17 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação :
“Art.  17  –  Do produto  da  arrecadação do IPVA,  incluídos  os  acréscimos  legais

correspondentes, 25% ( vinte e cinco por cento) serão destinados aos municípios, de
forma carimbada, a ser usada exclusivamente em projetos de mobilidade urbana, e
os 75% ( setenta e cinco por cento ) restantes serão compartilhados entre o Estado e
o município onde se encontrar registrado, matriculado ou licenciado o veículo.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei trata da realização de projetos acerca da 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 de que os governos federal, estadual e
municipal  se  mostram  unidos  na  busca  de  soluções  que  viabilizem  melhores
condições de trânsito para a população, apresentamos este projeto em nível estadual
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para,  além  de  alertar  sobre  o  tema,  somarmos  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 Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.091/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.724/2013)

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

imóvel  situado  na  Rua  do  Oriente,  Centro,  nesse  município,  de  propriedade  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –,
constituído pela área de 4.776,40m² (quatro mil setecentos e setenta e seis vírgula
quarenta metros quadrados) e registrado sob o nº 11.730, a fls. 255 do Livro 3-AB, no
2º Ofício Judicial e Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu.

Parágrafo único – O imóvel descrito no  caput será destinado à construção, pelo
Município de Paracatu, de alças viárias e viaduto de acesso ao centro urbano a partir
da BR-040.

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 ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação
ou modificada a sua finalidade.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: O imóvel de que trata este projeto foi incorporado ao patrimônio do

Estado no ano de 1964, por doação do Município de Paracatu. Atualmente, abriga a
sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-
MG – no município.



1359
____________________________________________________________________________

O terreno será destinado à construção, pelo município, de alças viárias e viaduto de
acesso ao centro urbano a partir da BR-040, garantindo mais facilidade e segurança
aos  que  ali  transitam.  Ele  constitui  a  única  alternativa  para  a  interligação  dessa
rodovia e dos bairros circunvizinhos com o Centro e os bairros do lado oposto da
cidade.

– 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 1.092/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.999/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caeté 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 Caeté o imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), localizado no Distrito de Roças
Novas, região denominada Engenho do Batista, no Município de Caeté, registrado
sob o nº 5.160, a fls. 119 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis de Caeté.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
escola  municipal  para  atender  à  necessidade  de criação de novas  vagas  para  o
ensino fundamental.

Art. 2º – O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei que submeto à apreciação desta Casa dispõe sobre

a doação de imóvel pelo Poder Executivo ao Município de Caeté.
Trata-se de bem público de propriedade do Estado localizado no Distrito de Roças

Novas, em local denominado Engenho do Batista, no Município de Caeté, constituído
de um  terreno  com extensão de 10.000m²,  com  frente  para  a  estrada  de  Roças
Novas, devidamente registrado. O imóvel consiste em um terreno ocioso doado ao
Estado por D. Maria José Afonso Inácio, em 4 de fevereiro de 1948.
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Diante da necessidade de ampliação das vagas para os alunos dos anos iniciais do
ensino  fundamental,  o  Município  de  Caeté  pretende construir  uma escola  para  o
atendimento às crianças nessa fase de ensino.

Assim, revela-se extremamente oportuno conferir utilidade ao terreno ocioso acima
referenciado,  com  a  construção  de  uma  escola  municipal  que  atenderá  as
necessidades dos alunos que se encontram nos anos iniciais do ensino fundamental,
permitindo ainda que o município possa assumir definitivamente a responsabilidade
pela manutenção e conservação do imóvel.

Diante do  exposto,  espero contar  com o apoio dos nobres parlamentares desta
Casa Legislativa 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 1.093/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.569/2011)

Cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Estado de Minas Gerais – Funder.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criado, nos termos do art. 51, § 4º da Constituição do Estado e da Lei

Complementar  nº  91,  de  19  de  janeiro  de  2006,  o  Fundo  de  Desenvolvimento
Regional  do Estado de Minas Gerais  –  Funder  –,  com o objetivo  de dar  suporte
financeiro a programas destinados ao desenvolvimento regional que contribuam para
a redução das desigualdades sociais e econômicas, inter e intrarregionais.

§  1º  –  Os  programas  a  serem  sustentados  com  recursos  do  Funder  serão
instituídos em atos do Poder Executivo e deverão ser, preferencialmente, de caráter
plurianual, obedecidos os requisitos e as condições operacionais dispostos nesta lei e
em regulamento próprio.

§ 2º – O Funder terá prazo de duração indeterminado.
Art. 2º – Os segmentos e as atividades elegíveis aos recursos do Funder deverão

estar, prioritariamente, enquadrados nas seguintes ações e finalidades:
I – investimento em infraestrutura econômica, social e tecnológica, industrial e de

serviços;
II – desenvolvimento de atividades agrossilvopastoris;
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III – apoio à agricultura familiar;
IV – inovação e desenvolvimento científico e tecnológico;
V – implantação de empresas de inovação e de base tecnológica;
VI – apoio ao empreendedorismo e ao associativismo;
VII – qualificação profissional de mão de obra e assistência técnica;
VIII – governança e fortalecimento institucional;
IX  –  adaptação e  modernização  dos  sistemas  de acesso à  educação,  serviços

sociais e de saneamento e de proteção ao ambiente;
X – treinamento e capacitação de pessoas;
XI – promoção de atividades econômicas relacionadas com o patrimônio cultural e

ambiental e o turismo sustentável;
XII – ações de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca;
XIII – ampliação da oferta de recursos hídricos;
XIV – custeio das atividades do seu órgão gestor e agente executor, limitado a 3%

(três por cento) do orçamento anual do Funder;
XV –  pagamento  pelos  serviços  especializados  de elaboração de  projetos  para

investimentos na região com recursos do Funder.
Art. 3º – O regulamento do Funder deverá estabelecer as regiões ou microrregiões

identificadas como áreas-objetivo de prioridade de atendimento pelo fundo, a serem
revistas  a cada cinco anos com base nos  mesmos critérios  que as definiram; os
critérios de alocação de recursos; a programação e avaliação das ações implantadas,
assim  como  os  objetivos  e  critérios  de  enquadramento  dos  projetos  a  serem
beneficiados.

Parágrafo único – A definição do enquadramento ou da elegibilidade de regiões
será  determinada  por  critérios  estatísticos  e  indicadores  socioeconômicos
amplamente aceitos e facilmente atualizados, apurados por metodologia específica
para esta finalidade.

Art. 4º – O Funder, de natureza e individuação contábeis, exercerá as seguintes
funções, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006:

I – programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para a
implementação  de  programas  e  projetos  de  caráter  socioeconômico,  em  áreas-
objetivo selecionadas, na forma de regulamento;
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II  – de financiamento, sendo seus recursos aplicados sob a forma de operações
reembolsáveis,  observadas  as  disposições  específicas  estabelecidas  em
regulamento, com o seu retorno incorporado ao patrimônio do Funder.

§  1º  –  No  exercício  da  função  programática  do  Funder,  serão  utilizados,
preferencialmente, os recursos das fontes previstas nos incisos II e IV do art. 5º desta
lei.

§ 2º – Os recursos do Funder poderão ser utilizados como contrapartida financeira
assumida pelo Estado em operações de crédito ou em instrumentos de cooperação
financeira  que  tenham  como objeto  o  financiamento  de  programas  e  projetos  de
desenvolvimento regional, nos termos do regulamento.

Art. 5º – São recursos do Funder:
I – dotações consignadas no orçamento fiscal do Estado e os créditos adicionais;
II – transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que venham a

ser destinadas ao Funder;
III – retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo Funder;
IV – 15% (quinze por cento) da cota destinada ao Estado a título de compensação

financeira por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica,
conforme o disposto nas Leis Federais nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e nº
8.001, de 13 de março de 1990;

V  –  15  %  (quinze  por  cento)  dos  recursos  provenientes  da  Compensação
Financeira  pela  Exploração  de  Recursos  Minerais  –  Cfem  –,  de  que  trata  a  Lei
Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, alterada pela Lei Federal nº 8.001, de
13 de março de 1990, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 1, de 11 de janeiro de
1991;

VI – recursos provenientes de operações de crédito interno e externo de que o
Estado seja mutuário, destinados ao fundo;

VII  –  recursos  não  reembolsáveis  alocados  por  órgãos,  fundos,  empresas  e
entidades  nacionais  e  internacionais  destinados  a  programas  de  desenvolvimento
regional, social, ambiental ou de outra natureza;

VIII – doações de qualquer natureza; e
IX – dotações de recursos de outras origens.
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§ 1º – O Funder transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral
ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações
de  crédito  interno  e  externo  destinadas  ao  fundo,  na  forma  e  nas  condições
estabelecidas em regulamento.

§ 2º – O superávit  financeiro do Funder,  apurado no término de cada exercício
fiscal,  será  mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  sua  utilização  nos
exercícios seguintes.

§ 3º – Na hipótese de extinção do Funder, seu patrimônio, incluindo seus direitos
creditórios, serão absorvidos na forma definida por ato do Poder Executivo.

Art. 6º – Poderão ser beneficiários de programas mantidos pelo Funder, na forma
do regulamento:

I  –  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  estaduais  ou  municipais,  observada  a
legislação em vigor, em especial a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000;

II – pessoas jurídicas de direito privado, que exerçam atividades instaladas ou a
serem instaladas nos municípios das regiões atendidas pelos programas mantidos
pelo fundo, mediante financiamento reembolsável ou aplicações não reembolsáveis,
de acordo com a fonte dos recursos do fundo;

III  –  pessoas  físicas  domiciliadas  em  municípios  das  regiões  beneficiados  pelo
fundo;

IV – organizações civis de atuação regional  ou local  que visem à promoção do
desenvolvimento regional; e

V  –  associações  de  âmbito  regionais  e  microrregionais,  instaladas  nas  áreas-
objetivo dos programas atendidos pelo fundo.

Art.  7º  – O regulamento do fundo estabelecerá  os  procedimentos referentes ao
enquadramento das solicitações de recursos, compreendendo:

I – os requisitos e condições de inscrição de projetos candidatos à obtenção de
apoio financeiro do fundo;

II – as hipóteses de vedação à participação no processo de seleção dos projetos;
III – os critérios para a seleção e a aprovação dos projetos inscritos;
IV – outras determinações que se fizerem necessárias.
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Art. 8º – Os programas e projetos a serem mantidos com recursos do Funder, em
ambas  as  modalidades  definidas  no  art.  4º,  observarão  as  seguintes  condições
gerais, além de condições específicas definidas em seus atos normativos:

I – enquadramento do projeto a ser beneficiado nos objetivos econômicos, sociais e
ambientais estabelecidos pelo fundo e as prioridades definidas no art. 2º;

II – valor da liberação de recursos limitado a até 80% (oitenta por cento) do valor
total do projeto;

III – apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no mínimo, 20% (vinte
por  cento)  do  valor  do  projeto,  expressa  em  recursos  financeiros,  materiais  ou
serviços, conforme as normas específicas estabelecidas no regulamento.

Parágrafo único – O regulamento definirá as sanções aplicáveis aos beneficiários
dos recursos, nos casos de irregularidades por eles praticadas e os procedimentos a
serem aplicados em relação aos casos de inadimplemento financeiro e técnico.

Art. 9º – As normas e a definição das modalidades operacionais específicas dos
programas  de  financiamentos  reembolsáveis,  incluindo  o  valor  limite  do
financiamento, seus prazos, a contrapartida a cargo do beneficiário, os encargos, as
garantias,  assim  como  os  requisitos  para  a  liberação  dos  recursos,  serão
estabelecidas no regulamento e em contrato.

Parágrafo único – A concessão do financiamento fica condicionada à avaliação da
regularidade do beneficiário.

Art.  10  –  O  Funder  terá  como  órgão  gestor  a  Secretaria  de  Estado  para  o
Desenvolvimento dos Vales  do Jequitinhonha e do Mucuri  e do Norte de Minas –
Sedvan –,  com as atribuições definidas no  art.  8º  e no inciso I  do art.  9º  da Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, além de outras definidas nesta Lei e
no Regulamento do fundo.

Art. 11 – O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais –
Idene – é o agente executor do Funder com as atribuições definidas no art. 8º e no
inciso II do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas no
regulamento.

§ 1º – O agente executor receberá, como remuneração por serviços prestados:
I  –  comissão de 3% a.a.  (três  por  cento  ao  ano)  incluída  na  taxa  de  juros  do

financiamento, quando se tratar de financiamento reembolsável; e
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II  – comissão de 1% (um por cento) do valor  total da operação, descontada da
parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, quando se tratar de liberação de
recursos não reembolsáveis.

§  2º  –  O Idene  será  o responsável,  como agente  executor,  pela  ordenação de
despesas necessárias ao desenvolvimento de suas atribuições e,  nessa condição,
responderá  pela  movimentação  dos  recursos  do  Fundo  e  pela  correspondente
prestação de contas.

Art.  12  –  Cabe  ao  gestor  do  Funder  ou  entidade  por  ele  designada  a
responsabilidade do monitoramento e controle dos programas instituídos pelo Fundo,
assegurando,  em  especial,  que  os  sistemas  de  gestão  e  de  controle  sejam
estabelecidos  em  conformidade  com  o  objetivo  de  avaliação  dos  resultados
pretendidos pela contribuição do Fundo aos investimentos estruturantes priorizados.

§ 1º – O gestor e o agente executor poderão celebrar convênio ou contrato com
instituição pública ou privada, visando promover estudos ou desenvolver projetos e
atividades  vinculados  aos  objetivos  do  fundo,  bem  como  agilizar  a  sua
operacionalização.

§  2º  –  As  despesas  decorrentes  das  contratações  mencionadas  no  parágrafo
anterior serão custeadas, total ou parcialmente, com recursos do Fundo.

Art.  13  –  Cabe à  Secretaria  de  Estado de Fazenda  a  supervisão financeira  do
gestor  e  do  agente  executor  do  Funder  no  que  se  refere  à  elaboração  de  sua
proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 14 – Integra o grupo coordenador do Funder um representante de cada um dos
seguintes órgãos e instituições:

I – Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
e do Norte de Minas Gerais, que preside o grupo coordenador;

II – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;
III – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
IV – Secretaria de Estado de Fazenda;
V – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
VI – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VII – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
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VIII  –  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais,  que
exerce a secretaria do grupo coordenador;

IX – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;
X – Federação do Comércio de Bens,  Serviços e Turismo do Estado de Minas

Gerais;
XI – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais;
XII – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais –

Sebrae-MG;
XIII – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria;
XIV – Federação dos Empregos no Comércio e Congêneres do Estado de Minas

Gerais;
XV – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais;
XVI – Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Minas Gerais;
XVII – Associação Mineira de Municípios;
XVIII – Banco do Nordeste;
XIX – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.
Parágrafo único – As atribuições e as competências do grupo coordenador serão

estabelecidas em Regulamento, observadas as disposições aplicáveis do inciso IV do
art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 15 – Os demonstrativos financeiros do Funder obedecerão ao disposto na Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais atos normativos aplicáveis.

Art. 16 – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 17 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A proposta apresentada tem como objetivo aprofundar a inclusão da

política  de  incentivo  ao  desenvolvimento  regional  como prioridade  na  agenda  do
governo estadual e da sociedade, com vistas a possibilitar a integração das regiões
mais carentes e a absorção das potencialidades regionais visando assegurar acesso
mais  equitativo  aos  benefícios  do  processo  de  desenvolvimento.  O  sentido  das
políticas públicas regionais deve ser o de criar e sustentar uma trajetória de reversão
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das  desigualdades  que,  historicamente,  apresentam  lentidão  e  sinais  de  fortes
resistências na promoção de um processo de desconcentração/interiorização; e no
sentido de explorar as vocações e os potenciais endógenos, bastante diversificados
em todo território mineiro.

No caso de um Estado com as dimensões territoriais de Minas Gerais e sua forma
de inserção na economia nacional, parece cada vez mais evidente o imperativo de
combater  as  desigualdades  internas  e  trabalhar  a  diversidade  econômica,  social,
cultural  e  ambiental  existente  como  um  ativo  essencial  em  um  novo  modelo  de
desenvolvimento. E isso remete, obrigatoriamente, à adoção de ações que conduzam
à estruturação de iniciativas inovadoras, que contenham o engajamento das diversas
forças sociais e políticas das diversas regiões.

No âmbito do governo federal, o planejamento e as intervenções públicas de caráter
regional sempre foram muito relevantes nas políticas para o desenvolvimento, tendo
sido  a  Sudene,  a Sudan e a Sudeco as mais  notórias  iniciativas  de incentivo  ao
desenvolvimento regionalmente diferenciado no Brasil. Atualmente, várias ações de
planejamento e gestão estão se estruturando para colocar no centro das discussões a
temática do desenvolvimento regional brasileiro.

No  contexto  atual  merece  destaque  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento
Regional – PNDR –, já aprovada pelo Congresso Nacional, que tem como diretriz
promover uma maior integração de políticas e das economias das várias regiões e a
proposição de criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR.

Os formuladores da política nacional de desenvolvimento regional defendem que a
criação  do  FNDR  só  faz  sentido  dentro  de  uma  estratégia  de  desenvolvimento
regional  implementada  em  parceria  e  com  participação  efetiva  dos  estados  e
consubstanciada na redução das desigualdades inter e intra território brasileiro. Sua
concepção  é  embasada  no  reconhecimento  da  existência  das  diferenças  inter  e
intrarregionais. Ou seja, verifica-se em todas as macrorregiões do País a existência
de  sub-regiões  dinâmicas,  competitivas,  com  elevados  rendimentos  relativos  e
médios  e  sub-regiões  com  precárias  condições  de  vida  e  traços  de  estagnação,
persistindo ainda persistem grandes diferenças entre as macrorregiões.

Sob  este  enfoque,  o  País  tem  que  encontrar  o  caminho  para  a  retomada  do
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desenvolvimento  regional,  com  foco  na  organização  social  e  na  dinamização
econômica.  A  criação  de  novos  instrumentos  deve  garantir  o  atendimento  às
demandas  prioritárias  e  estruturadoras  de  regiões  menos  desenvolvidas,
compreendendo melhores condições de infraestrutura econômica e social e outras
externalidades  positivas  necessárias  para  que  haja  uma  redução  efetiva  das
desigualdades sociais e de renda entre as regiões e sub-regiões brasileiras.

Assim, este projeto propicia incentivos diferenciados às áreas menos desenvolvidas
de Minas Gerais,  com maior  penetração dos financiamentos em microrregiões  ou
Municípios  de  baixa  renda e em áreas que mereçam um tratamento  diferenciado
como, por exemplo, no caso as regiões Norte de Minas e Jequitinhonha-Mucuri, onde
as  condições  socioeconômicas  não  favorecem  a  atratividade  espontânea  de
investimentos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares
desta Casa Legislativa.

– 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 1.094/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.055/2014)

Autoriza o poder Executivo a fazer reverter ao Município de Tombos 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 Tombos imóvel

situado na Rodovia Jonas Esteves Marques, MG-111, Km 183, Bairro Quebra Copos,
trecho Carangola – Porciúncula (RJ), no Município de Tombos.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo tem por finalidade a
implementação de um pórtico turístico.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de dez anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art.  3º  –  O  Município  de  Tombos  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art.1º.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2014.
Braulio Braz
Justificação: Este projeto propõe que o Poder Executivo faça reverter ao Município

de Tombos, através de doação, o imóvel de propriedade do Estado que se localiza na
Rodovia  Jonas  Esteves  Marques,  no  trecho  Carangola  –  Porciúncula  (RJ),  no
Município  de  Tombos,  e  que  se  encontra  atualmente  aos  cuidados  do  Poder
Executivo desse município.

O interesse público da doação está na criação do portal turístico da cidade, uma
vez que o local agrega os circuitos Minas Rio e Pico da Bandeira, sendo pioneiro em
receber os turistas que percorrem o Caminho da Luz. Ali deverá ser implantada uma
galeria com stands e outros meios para receber os visitantes.

Assim, demonstrado o interesse público e a conformidade com a legislação vigente
e  aplicável  à  espécie,  solicitamos  que  o  projeto  seja  recebido  e  submetido  à
apreciação dos nobres pares e, ao final, aprovado em tramitação regular.

– 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 1.095/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.820/2013)

Autoriza  o poder  Executivo a fazer  reverter  ao Município  de  Dores  do Indaiá  o
imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dores do Indaiá

área de 3.000m2 (três mil metros quadrados), a ser desmembrada do imóvel situado
nas Ruas Oitava,  São Paulo,  Bela e Paraná, com área de 4.071m2 (quatro mil  e
setenta e um metros quadrados), conforme registro n° 8.038, a fls. 76, do Livro 3°V,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo tem por finalidade a
construção do centro administrativo do município.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – O Município de Dores do Indaiá encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art.1°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação: O imóvel  de que trata esta lei  é de propriedade do Estado, e este

projeto pretende que seja doado pelo Poder Executivo  ao Município de Dores do
Indaiá. O imóvel se localiza nas Ruas Oitava, São Paulo, Paraná e Bela e encontra-
se atualmente sem utilização e cuidados.

O interesse público desta doação se manifesta na destinação do referido imóvel,
que  é  a  criação  do  centro  administrativo  do  Município  de  Dores  do  Indaiá,  que
abrigará todas as secretarias municipais e departamentos da atual prefeitura, a fim de
diminuir  gastos  com  aluguéis  pagos  pelo  município  e  aumentar  a  eficiência  dos
serviços prestados pelo Poder Executivo.

Assim, demonstrado o interesse público e a conformidade com a legislação vigente
e  aplicável  à  espécie,  solicitamos  que  o  projeto  seja  recebido  e  submetido  à
apreciação dos nobres pares e ao final aprovado, em tramitação regular.

Solicito portanto, o apoio dos nobres colegas.
– 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 1.096/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.113/2013)

Altera dispositivos da Lei nº 18.991, de 1º de julho de 2010, que dispõe sobre a
finalidade do uso de imóvel doado pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei nº 18.991, de 1º de julho de 2010, passa a

destinar-se  à  construção  de  parque  de  exposição,  parque  industrial,  estação  de
tratamento de água, prédio escolar, unidade básica de saúde e casas populares.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de oito anos contados da data de publicação desta lei, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no caput.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei nº 18.991, de 2010.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação: O imóvel de que trata esta lei destina-se à construção de um parque

de exposição, um parque industrial, estação de tratamento de água, prédio escolar,
unidade  de  saúde  e  casas  populares,  proporcionando  o  crescimento  e  o
desenvolvimento da cidade, bem como absorção de vários programas de políticas
públicas sob responsabilidade do município, visando atender o interesse público e
atividades sociais.

– 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 1.097/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.654/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz 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 Luz o imóvel

constituído de terreno com área de 648,53m² (seiscentos e quarenta e oito vírgula
cinquenta e três metros quadrados), situado no Município de Luz, registrado sob o nº
8.697, a fls. 95, do Livro nº 2-AG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Luz.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina-se  ao  Conselho
Comunitário de Segurança Preventiva – Consep – e visa à construção de sede para a
polícia ambiental.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Art. 4º – O Município de Luz encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel,  prevista no parágrafo
único do art. 1º.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Luz imóvel com o intuito  de atender ao interesse público,  que deve
nortear as ações da administração pública.

A  proposição  determina  que  o  bem  será  destinado  ao  Consep-Luz,  que
providenciará a construção de uma sede para a polícia ambiental, com vistas a obter
maior  segurança e  eficiência  em seus  trabalhos.  Hoje  a sede do Consep-Luz se
encontra localizada em imóvel da Polícia Militar, em contrato de comodato.

O terreno pertence ao Estado de Minas Gerais, mas está inutilizado há mais de 50
anos. Sua doação ao Consep-Luz possibilitará o apoio às ações de segurança.

O art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 3° determina que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o
donatário  não houver  procedido  ao registro  do  bem, e o  art.  4°  determina que o
Município  de  Luz  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e
Gestão – Seplag – documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei
Federal nº  4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a
elaboração e  o  controle  dos  orçamentos  e  balanços da União,  dos  estados,  dos
municípios e do Distrito Federal. Em seu § 2º do art. 105, essa norma estabelece que
a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a referida autorização.

Logo,  o  projeto  em  questão  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a
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transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não
implica repercussão na lei orçamentária.

Nessa  esteira,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da
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 1.098/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.883/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Escola Estadual Ordem e Progresso o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Escola Estadual  Ordem e

Progresso o imóvel com área total de aproximadamente 16.000,00m² (dezesseis mil
metros quadrados), localizado na Avenida Amazonas, nº 6.975/7025, matriculado sob
o nº 74.765, no Livro 2 do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Capital.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto objetiva a doação de imóvel de propriedade do Estado,

situado na capital, à Escola Estadual Ordem e Progresso.
Com a propriedade do terreno objeto da doação, a escola pretende ampliar suas

instalações com a construção de mais 20 salas de aula, possibilitando a implantação
do ensino integral, e de um ginásio olímpico para a prática de esportes. Ressalte-se
que o terreno é contíguo ao prédio das atuais  instalações da escola e é o único
imóvel  disponível  que permite a ampliação das instalações físicas da pretendente
donatária.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.099/2015
Altera a Lei nº 15.895, de 6 de dezembro de 2005.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 15.895, de 6 de dezembro de 2005, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo

o prazo de quinze anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação:  Com a extensão do prazo estipulado para uso do imóvel  proposta

neste projeto, pretende a Prefeitura Municipal de Recreio implantar no local um polo
industrial  de  médio  porte,  que além da geração de empregos  diretos  e  indiretos,
implicará  um  incremento  na  arrecadação  de  tributos  para  os  cofres  públicos.  A
autorização pretendida reveste-se de relevante interesse público, uma vez que serão
inúmeros os benefícios, que terão significativa importância econômica e social.

Assim, demonstrado o interesse público e a conformidade com a legislação vigente
e  aplicável  à  espécie,  solicitamos  que  o  projeto  seja  recebido  e  submetido  à
apreciação dos nobres pares e ao final aprovado, em tramitação regular.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas.
– 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 1.100/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mercês 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 Mercês o imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), no lugar denominado Palmeiras,
nesse município, devidamente registrado à fl.  146 do Livro 3-I  de transcrição das
transmissões,  sob  a  Matrícula  nº  7.182,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da
Comarca de Mercês.
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Parágrafo único – O imóvel de que trata o  caput será destinado à construção de
aparelhamento de apoio ao produtor rural.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2015.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade  do  Estado  ao  Município  de  Mercês.  O  interesse  do  município  na
formalização fundamenta-se no fato de poder utilizar o imóvel de forma proveitosa
para a coletividade, com a construção de aparelhamento de suporte ao produtor rural
que, no momento, não dispõe de local destinado a tal fim.

Importante ressaltar que o imóvel encontra-se em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Assim, é fundamental que lhe
seja dada uma adequada função social.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 955/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 888/2011.
Nº 956/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 889/2011.
Nº 957/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 890/2011.
Nº 958/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.340/2011.
Nº 959/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.392/2011.
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Nº 960/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.903/2011.

Nº 961/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.357/2011.

Nº 962/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.606/2011.

Nº 963/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.652/2012.

Nº 964/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.499/2013.

Nº 965/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.542/2013.

Nº 966/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.237/2014.

Nº 967/2015,  da deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.294/2014.

Nº 968/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.347/2011.

Nº 969/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.349/2011.

Nº 970/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.350/2011.

Nº 971/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.351/2011.

Nº 972/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.352/2011.

Nº 973/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.353/2011.

Nº 974/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.301/2011.

Nº 975/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Resolução nº 2.317/2011.



1377
____________________________________________________________________________

Nº 976/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.549/2012.

Nº 977/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.102/2013.

Nº 978/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.500/2011.

Nº 979/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.892/2011.

Nº 980/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.974/2011.

Nº 981/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.060/2011.

Nº 982/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.564/2011.

Nº 983/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.833/2014.

Nº 984/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.623/2012.

Nº 985/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.661/2012.

Nº 986/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.131/2013.

Nº 987/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.893/2014.

Nº 988/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.920/2014.

Nº 989/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.921/2014.

Nº 990/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.222/2014.

Nº 991/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.635/2014.
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Nº 992/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.237/2013.

Nº 993/2015, do deputado Carlos Henrique, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.825/2013.

Nº 994/2015, do deputado Duarte Bechir,  em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 268/2011.

Nº 995/2015, do deputado Duarte Bechir,  em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 901/2011.

Nº 996/2015, do deputado Duarte Bechir,  em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 902/2011.

Nº 997/2015, do deputado Duarte Bechir,  em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 903/2011.

Nº 998/2015, do deputado Duarte Bechir,  em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 957/2011.

Nº 999/2015, do deputado Duarte Bechir,  em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.339/2011.

Nº 1.000/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.405/2011.

Nº 1.001/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.406/2011.

Nº 1.002/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.558/2011.

Nº 1.003/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.559/2011.

Nº 1.004/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.201/2011.

Nº 1.005/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.259/2011.

Nº 1.006/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.535/2011.

Nº 1.007/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.620/2012.
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Nº 1.008/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.640/2012.

Nº 1.009/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.641/2012.

Nº 1.010/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.746/2013.

Nº 1.011/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.010/2013.

Nº 1.012/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.035/2013.

Nº 1.013/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.100/2013.

Nº 1.014/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.358/2013.

Nº 1.015/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.058/2014.

Nº 1.016/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.439/2014.

Nº 1.017/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.572/2014.

Nº 1.018/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.624/2014.

Nº 1.019/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.678/2014.

Nº 1.020/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 620/2015.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação,  de  Segurança  Pública,  de  Assuntos  Municipais  e  de  Transporte,  da
deputada Celise Laviola e dos deputados Rogério Correia e Mário Henrique Caixa.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente – Não havendo oradores inscritos, a presidência passa à 2ª Parte da

reunião,  com  a  1ª  Fase da Ordem  do  Dia,  compreendendo as  comunicações  da
presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos da Resolução nº 5.207, de 10/12/2002, que estabelece

procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar  e dá outras
providências, e em cumprimento ao disposto no seu art.  6º,  que cria  a Ouvidoria
Parlamentar, designa o deputado Inácio Franco para exercer as funções de ouvidor-
geral.

Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a
anexação do Projeto de Lei nº 940/2015 ao Projeto de Lei nº 682/2015, ambos do
deputado Fred Costa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação  do  Requerimento  nº  270/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  ao
Requerimento  nº  263/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  por  guardarem  semelhança
entre si.

Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que o deputado Fábio de Avelar adotará o nome
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parlamentar  Fábio  Avelar  Oliveira,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do
interessado pela Mesa da Assembleia.

Leitura de Comunicações
–  A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
de Educação – aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 9/4/2015, do Requerimento

nº 339/2015, do deputado Sávio Souza Cruz;
de Segurança Pública – aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 14/4/2015, dos

Requerimentos nºs 378, 395 a 397 e 405 a 410/2015, do deputado Cabo Júlio, 379,
402 e 413/2015, do deputado Sargento Rodrigues, 403/2015, do deputado Douglas
Melo, e 418/2015, do deputado Noraldino Júnior;

de Assuntos Municipais – aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 14/4/2015, do
Requerimento nº 338/2015, do deputado Sávio Souza Cruz; e

de  Transporte  –  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  14/4/2015,  do
Requerimento nº 371/2015, da deputada Ione Pinheiro (Ciente. Publique-se.)

e pelo deputado Rogério Correia – indicando o deputado Professor Neivaldo para
membro efetivo da Comissão de Educação (Ciente. Designo. Às comissões.).

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 1.020/2015, do deputado
Antônio Carlos Arantes, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
620/2015  (Arquive-se  o  projeto.);  e  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do
Regimento  Interno,  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  870/2015,  do  deputado Luiz
Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº
5.131/2014; os Requerimentos Ordinários nºs 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878,
879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886 e 887/2015, do deputado Alencar da Silveira
Jr., em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 508, 507, 504, 501,
499,  500,  483,  481,  479,  464,  466,  463,  462,  457,  498,  490  e  406/2011,
respectivamente, o Requerimento Ordinário nº 888/2015, do deputado Elismar Prado,
em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 32/2012, os
Requerimentos Ordinários nºs 889, 890, 891, 892, 893 e 894/2015, do deputado Deiró
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Marra, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.229/2013, 4.992,
5.018  e  5.276/2014,  4.462  e  4.399/2013,  respectivamente,  os  Requerimentos
Ordinários nºs 895, 896, 897, 898 e 899, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
941,  942,  943  e  983/2015,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.830/2012,  4.451/2013,  1.172,  2.706,
1.030,  1.012,  1.013,  1.014,  1.135,  1.141  e  1.228/2011,  2.925/2012,  2.389/2011,
3.496/2012, 4.872, 5.290, 5.476 e 4.833/2014, respectivamente, os Requerimentos
Ordinários nºs 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 955,
956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e 967/2015, da deputada Ione
Pinheiro, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 891, 892, 893,
894, 988, 994,  995, 997, 1.004, 1.005, 1.006, 1.008, 1.010, 888, 889, 890, 1.340,
1.392, 1.903, 2.357, 2.606/2011, 3.652/2012, 4.499, 4.542/2013, 5.237 e 5.294/2014,
respectivamente,  o  Requerimento  Ordinário  nº  913/2015,  do  deputado  Leonídio
Bouças,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.677/2013,  os
Requerimentos Ordinários nºs 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924,
925,  926,  927,  928,  929 e 930/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  258,  1.486,  1.781  1.877  e  2.614/2011,
2.837, 2.972, 3.368 e 3.381/2012, 3.958, 3.962, 4.068, 4.070, 4.140 e 4.608/2013,
5.715  e  5.716/2015,  respectivamente,  o  Requerimento  Ordinário  nº  931/2015,  do
deputado Paulo Guedes, em que solicita  o desarquivamento do Projeto de Lei  nº
1.108/2011,  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  944,  945 e  946/2015,  do  deputado
Antônio Carlos Arantes, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
1.577 e 1.599/2011 e 4.980/2014, respectivamente, os Requerimentos Ordinários nºs
947 e 948/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento dos
Projetos  de Lei  nºs  1.867/2011 e 5.183/2014,  respectivamente,  os  Requerimentos
Ordinários nºs 949, 950, 951 e 952/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que
solicita o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 60/2014 e dos Projetos
de Lei nºs 1.412, 1.413 e 1.416/2011, respectivamente, o Requerimento Ordinário nº
953/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto  de  Lei  nº  854/2011,  o  Requerimento  Ordinário  nº  954/2015,  do  deputado
Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº
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5.262/2014, os Requerimentos Ordinários nºs 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975,
976 e 977/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 1.347, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353 e 2.301/2011, do Projeto
de Resolução nº  2.317/2011 e  dos Projetos  de  Lei  nºs  3.549/2012 e  4.102/2013,
respectivamente, os Requerimentos Ordinários nºs 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985,
986, 987, 988, 989, 990, 991, 992 e 993/2015, do deputado Carlos Henrique, em que
solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.500,  1.892,  1.974,  2.060,
2.564/2011, 3.623, 3.661/2012, 4.131/2013, 4.893, 4.920, 4.921, 5.222, 5.635/2014,
4.237 e 4.825/2013, respectivamente, e os Requerimentos Ordinários nºs 994, 995,
996, 997, 998, 999, 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008,
1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 1.015, 1.016, 1.017, 1.018 e 1.019/2015, do
deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
268, 901, 902, 903, 957, 1.339, 1.405, 1.406, 1.558, 1.559, 2.201, 2.259, 2.535/2011,
3.620,  3.640,  3.641/2012,  3.746,  4.010,  4.035,  4.100,  4.358/2013,  5.058,  5.439,
5.572, 5.624 e 5.678/2014, respectivamente.

Questões de Ordem
O deputado João Vítor Xavier – Presidente, eu agradeço. Minha questão de ordem

é baseada no Capítulo I do nosso Regimento Interno, primeiramente em seu art. 46:
“São direitos do deputado, uma vez empossado – § 4º – usar da palavra, pedindo-a
previamente ao presidente da Assembleia ou de comissão”. Passo agora ao Capítulo
6, “Da presidência da comissão”. Em seu art. 120, § 6º: ao presidente da comissão
compete conceder a palavra ao deputado que a solicitar. No Capítulo 2, “Da questão
de ordem”, em seus arts. 166 e 167: é direito do deputado enviar uma questão de
ordem.  Enfim,  estão  colocadas  essas  duas  questões.  Ontem  tivemos  um  fato
absolutamente  lamentável  na  reunião  da  comissão  de  transporte,  desta  Casa,
presidida pelo nobre deputado Deiró Marra.  Estavam presentes vários  deputados,
entre  eles os  deputados Isauro Calais,  que estava aqui  ao  lado agora há pouco;
Sargento Rodrigues, que está à minha direita agora; este deputado e diversos outros,
numa  audiência  pública  a  respeito  da  rodovia  040  e  do  serviço  de  pedágio.  É
inacreditável,  presidente,  mas  as  obras  da  040  estão  começando  em Goiás  e  o
pedágio será cobrado em Minas Gerais. O mineiro pagará pedágio para continuar
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morrendo na 040. A obra será duplicada em Goiás, mas o mineiro pagará pedágio
aqui.  Entendemos que isso é inconcebível,  inaceitável.  O mineiro não pode pagar
para morrer numa rodovia. Se a obra está sendo realizada em Goiás, que se cobre
pedágio nesse estado. Não podemos aceitar que na 040 se cobre pedágio, já que a
obra está sendo feita em Goiás. Durante toda a audiência pública, eu, o deputado
Sargento  Rodrigues  e  outros  tentamos  questionar  as  empresas  que  estavam
presentes,  as  concessionárias.  Pedi  uma  questão  de  ordem  ao  presidente  da
comissão, e ele sequer acatou. Ele, de cara, indeferiu a questão de ordem. Eu falei:
“Presidente, mas eu sequer fiz a questão de ordem”. “Indeferido”, foi o que ele disse,
de maneira autoritária, despótica e desrespeitosa não apenas com este parlamentar,
mas com esta Casa. A questão de ordem que aqui faço, presidente, baseado nesses
artigos que li  do  regimento,  na interpretação deste deputado,  na interpretação da
assessoria  da  Minoria,  do  bloco  de  oposição,  é  para  saber  se  tem  o  direito  o
presidente desta Casa ou o presidente de uma comissão de sequer permitir  a um
deputado que formule uma questão de ordem. Já vi  nesta Casa uma questão de
ordem ser indeferida. Ou seja, o deputado apresenta a questão de ordem, a Mesa ou
a comissão a acolhe,  avalia  sua pertinência  ou  não  e a  acata  ou  não.  Mas é a
primeira  vez  que  escuto  nesta  Casa,  em  quatro  anos  e  meio  de  mandato,  o
presidente de uma comissão ou o presidente da Mesa não permitir  sequer que a
questão de ordem seja formulada. Jamais assisti isso nesta Casa. Já conversei com a
assessoria, e o entendimento é que o deputado tem o direito de realizar a questão de
ordem, como V. Exa., de maneira democrática, está permitindo que este deputado
faça neste momento.  Uma coisa  é a  Mesa não acolher  a  questão de ordem por
entender que não há pertinência naquilo que o deputado construiu. Outra coisa é não
permitir  sequer  que  ele  a  formule.  Foi  um  ato  autoritário,  desrespeitoso,
antidemocrático. Faço esse questionamento para que isso não se torne uma prática
nesta Casa. Deputado é parlamentar, é homem de debate. Se, do lado de fora, o
deputado é empresário e dentro das suas empresas de qualquer ramo trata os seus
empregados com despotismo, saiba que aqui não pode fazer isso. Esta é uma casa
plural, democrática, esta é uma casa onde a divergência tem de prevalecer em busca
da construção de um entendimento. Não sou boi de carga, não sou tocado. Se tem
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gente que nos seus currais trata seus eleitores ou seus funcionários desta maneira,
aqui não. Esta é uma casa democrática. Faço esse questionamento com base no
Regimento Interno da Casa e com base no entendimento da assessoria da Minoria de
que  o  Regimento  foi  desrespeitado,  atropelado  e  de  que  a  presidência  dessa
comissão cometeu um ato autoritário que não pode ser repetido nesta Casa. Aguardo
respeitosamente, presidente, o entendimento desta Casa para ver se este deputado
está errado ou, no caso de eu estar certo, para que se tomem as medidas cabíveis.

O presidente – Ele está questionando uma coisa e tem toda a razão. Os deputados
aqui são todos iguais. O regimento é democrático, atende a todos, tanto faz ser da
Maioria ou da Minoria. O presidente da comissão deveria, certamente, ter permitido
que sua questão de ordem fosse formulada. Não podemos fazer seleção política nem
nada. Como o deputado não teve eco na reunião, ou seja, não conseguiu sensibilizar
para  conseguir  a  questão  de  ordem,  aqui  pediremos  obséquio  a  ele  para  que
apresente o requerimento à Mesa a fim de respondermos a sua questão de ordem
formalmente.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  –  Já  está  formalizado,  presidente.  Até  vou
encaminhá-lo ao conselho de ética desta Casa.

O presidente – Pode também se dirigir à Comissão de Ética, que certamente vai lhe
responder. A Mesa também quer se manifestar para respondê-lo formalmente, desde
que V. Exa. faça a formalização.

O deputado João Vítor Xavier – Será feito. Agradeço a atitude democrática de V.
Exa.

O deputado Carlos Pimenta – Presidente, vou ser rápido,  sei que o tempo está
muito curto. Mais uma vez vamos ter de interromper o nosso pinga-fogo por haver
uma reunião na Casa. Gostaria apenas de fazer um alerta sobre algo muito sério que
está acontecendo no transporte escolar. Ontem, em Belo Horizonte, vários prefeitos
vieram participar de uma audiência pública com a secretária  de Educação. Não a
conheço,  mas  me  falaram  que  se  trata  de  uma  pessoa  bastante  competente,
educada,  cheia  de  boa vontade para melhorar  a  gestão  da educação pública  do
nosso estado. Não tenho certeza, mas parece que não ficou pronto o convênio dos
transportes escolares. A certeza que eu tenho é que eles voltaram sem assiná-lo. Os
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prefeitos  estão  pensando  seriamente,  Sr.  Presidente,  em  paralisar  o  transporte
escolar dos alunos da rede estadual. Se isso acontecer, vai ser muito ruim para Minas
Gerais. Estamos falando de milhares de jovens que precisam do transporte escolar,
dos ônibus,  das  vans para irem às escolas.  Então,  queria  fazer  um apelo à Sra.
Macaé,  secretária  de  Educação  de  Minas  Gerais.  Repito:  não  a  conheço,  mas
gostaria muito de conhecê-la, talvez pelo bom nome que tem e pela proximidade com
os  professores  e  serventuários.  Trata-se  de  uma  boa  pessoa.  Esta  Casa,  a
Assembleia  Legislativa,  gostaria  de  fazer  esse  alerta,  porque,  se  paralisarem  o
transporte escolar, como estão pensando, a partir da semana que vem, vai haver um
prejuízo irremediável para as escolas públicas e para os nossos alunos. Em meu
nome, em nome dos deputados, deixo o nosso alerta, a nossa preocupação. Acredito
que todos nós estamos sendo assediados pelos prefeitos, que não estão aguentando
mais.  Os prefeitos  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil  não aguentam pagar  essa conta
terrível que estamos vendo por aí. Eles já pagam e cedem funcionários para a área
da segurança pública e da saúde. Eles cedem também muitos funcionários e pagam
a conta do transporte escolar, que é obrigação do Estado. As prefeituras estão, meu
caro presidente Hely Tarqüínio, literalmente quebradas e já estão investindo muito
mais do que deveriam na saúde e na educação. Agora estamos vendo a adição de
mais essa conta. Eles falaram taxativamente que essa conta não vão pagar e que, se
for preciso, vão paralisar o transporte escolar. Essa medida vai trazer um prejuízo
muito grande para a escola pública do nosso estado. Muito obrigado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Presidente,  gostaria  de  fazer  um
questionamento,  até  porque o  cidadão brasileiro,  especialmente,  deputado  Carlos
Pimenta, o cidadão mineiro não está suportando mais tanto imposto, tanta taxa, tanto
tributo. Apresentei na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e já
está protocolado, o seguinte requerimento, inclusive, deputado João Vítor Xavier, com
pedido de audiência pública. (– Lê:)  “O deputado que este subscreve requer a V.
Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  realizada  audiência  pública,  em  caráter  de
urgência,  no âmbito desta comissão,  para debater  o reajuste da tarifa  de água e
esgoto anunciado pela Copasa-MG, conforme autorização da Agência Reguladora de
Serviços  de  Abastecimento  e  Água  e  Esgotamento  Sanitário  de  Minas  Gerais  –
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Asrae-MG.  De  acordo com  matéria  publicada no jornal  Estado  de  Minas,  no  dia
11/4/2015, trata-se do maior reajuste dos últimos cinco anos e teria como justificativa
a  pressão  sobre  as  despesas  com  energia  elétrica.  Ora,  considerando  o  que
preconiza o art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, serviço adequado é aquele que
também atende a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 39, inciso X,
do mesmo diploma legal, c/c o art. 73, § 2º, inciso V, da Constituição do Estado de
Minas Gerais”. Ou seja, é o dever que os deputados têm de exercer controle e de
fiscalizar  em  nome  do  cidadão.  “Ademais,  casos  como  o  presente  devem  ser
solucionados à luz do art. 4º, II, “d”, e III, do Código de Defesa do Consumidor, ou
seja,  a  ação  governamental  deve  ser  no  sentido  de  proteger  efetivamente  o
consumidor”. Aqui é o contrário: aqui o governo de Minas, o governo do Pimentel da
Dilma do PT acaba de anunciar mais um reajuste na conta de água. E o pretexto,
deputado Inácio, é que a energia elétrica subiu quatro vezes, portanto impactou as
contas  de  água  da  Copasa-MG.  É  um  absurdo,  a  União  federal  e  a  união  da
presidente  Dilma  Rousseff  com  o  Pimentel.  Ela,  que  mentiu  deslavadamente  à
população durante a campanha, disse que não aumentaria impostos, mas aumentou
quatro vezes os combustíveis, e aumentou os impostos da energia elétrica; disse que
não  aumentaria  a  taxa  Selic,  mas  o  fez;  enfim,  a  mesma presidente  que mentiu
deslavadamente  firmou uma união,  uma parceria,  melhor  do  que isso,  firmou um
conluio com o atual governador de Minas, Fernando Pimentel da Dilma do PT, para
aumentar a conta de água. A Dilma aumenta em Brasília; e Pimentel aumenta em
Minas Gerais. Essa é a nova ordem democrática em Minas Gerais e na União. Isso é
o que trouxe o mandato do PT para Minas Gerais: aumento da energia elétrica e da
conta de água. E o cidadão sofrendo. Esse é o PT, o partido que quer colocar na rua
58 mil designados da educação, como se trabalhadores não fossem. Para o PT em
Minas  Gerais,  trabalhador  é  só  concursado,  designado  da  educação  não  é
trabalhador. E agora o presente de grego, deputado Inácio Franco: o aumento da
conta  de  água,  de  15,04%,  determinado  pelo  governador.  E  sabem  por  que  ele
determinou? Porque, segundo a Copasa, a Dilma aumentou a conta de luz quatro
vezes neste ano, então a Copasa tem de aumentar. E o pobre coitado do trabalhador,
do cidadão, do pagador de impostos, mais uma vez sofre outra cipoada na cabeça.
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Mas essa cipoada está vindo daqueles que se diziam defensores dos trabalhadores
do Brasil. O Partido dos Trabalhadores em Minas, em conluio com a presidente Dilma
Rousseff, aumenta a conta de água. A Dilma aumenta a conta de luz em Brasília,
aumenta o preço da gasolina em Brasília; e o PT em Minas Gerais aumenta a conta
de água. Esse é o PT, o PT que não defende o cidadão, o PT dos impostos.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Obrigado, presidente. Eu gostaria de, mais uma
vez, agradecer à Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Arlen Santiago, por ter
recebido  nosso  requerimento  para,  amanhã,  deslocar-se  até  Pouso  Alegre  para
debatermos questões da saúde, particularmente dos hospitais de toda a região. É
essa uma audiência esperada por toda a região, por toda a cidade de Pouso Alegre,
que  será  realizada  por  intermédio  do  Hospital  Samuel  Libânio,  o  referencial  da
macrorregião,  que recebe praticamente mais de 180 municípios. Isso,  sem dúvida
alguma, vem ao encontro dos interesses de todos os municípios. Tenho certeza de
que o nosso papel,  da Comissão de Saúde,  pela primeira vez se deslocando até
Pouso Alegre, é ouvir as revindicações dos municípios que atravessam uma situação
precaríssima.  Hospitais  e  santas  casas  estão  se  fechando  porque  estão  sem
condições de custeio, sem condições de vida em nenhum momento. Portanto, creio
que é esse o primeiro passo importante desta Casa, da Comissão de Saúde, por
intermédio do presidente, deputado Arlen Santiago, e dos demais membros, do ex-
secretário  Antônio  Jorge,  que  nos  dará  o  prazer  de  estar  conosco,  do  deputado
Ulysses Gomes e dos demais companheiros, para debatermos esse importante tema,
o que, com certeza, será de suma importância para toda a região. Quero também,
presidente, dizer que o nosso Sul de Minas está muito festivo desde a manhã de hoje.
O papa Francisco nomeou como bispo auxiliar  de Belo Horizonte o nosso querido
amigo monsenhor Edson Oriolo, nascido em Itajubá, que tem uma vida sacerdotal
extraordinária, devotada. Já foi ele nosso pároco de Ouro Fino, de Pouso Alegre e
traz, com certeza, uma bagagem extraordinária.  Então quero parabenizar a todos,
neste momento, por essa indicação, feita pelo papa, do nosso querido cônego Oriolo.
Desejamos, neste momento de virtude que ele construiu dentro do seu apostolado,
dentro da sua vida, êxito. Com certeza, ao ordenar-se como bispo auxiliar de Belo
Horizonte,  no dia 11 de julho,  ele vai  prestar  relevantes serviços, como já fez na
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regional de Pouso Alegre, na metropolitana, como também em Ouro Fino, Borda da
Mata,  enfim,  com  uma  vida  regrada,  dedicada  a  Deus  e  de  reconhecimento  ao
próximo. Quero abraçar muito o nosso querido cônego Edson Oriolo e toda a região,
como  também,  de  forma  particular,  a  família  de  Itajubá,  que  tem  hoje  seu  filho
indicado pelo papa a se tornar bispo no próximo dia 11 de julho. Obrigado.

O  deputado  Glaycon  Franco  –  Obrigado,  deputado  Hely  Tarqüínio.  Nossa
intervenção aqui, presidente, relaciona-se à audiência pública que houve ontem, da
Comissão de Transporte, requerida pelos deputados Isauro Calais e Anselmo José
Domingos, para tratarmos do trecho de duplicação de Juiz de Fora a Brasília.  Os
deputados  sabem  que  presidimos  a  frente  parlamentar  da  BR-040  nesta  Casa  e
vários questionamentos foram feitos à ANTT. A empresa que ganhou a concessão, o
grupo Invepar, estava representada pela concessionária da BR-040. Na audiência, Sr.
Presidente,  inúmeras  dúvidas  permaneceram, até  mesmo para  alguns prefeitos  e
vereadores  de  cidades  cortadas pela BR-040,  questionamentos  que precisam ser
esclarecidos.  Então,  resolvemos entrar na Comissão de Transporte  com um novo
requerimento, solicitando uma nova audiência pública com a Concessionária BR-040,
os representantes da Agência Nacional  de  Transportes Terrestres – ANTT – e os
prefeitos  das  cidades  que  são  cortadas  pela  BR-040,  porque  existem  questões
esdrúxulas que precisam ser resolvidas, haja vista a questão da Prefeitura de Três
Marias: o prefeito disse que os seus munícipes terão de andar mais de 30km para
fazer o retorno a fim de entrar na cidade. Existem outras questões que precisamos
levantar em relação à população próxima às cidades-polos que são cortadas pela BR-
040,  como  é  o  caso  da  minha  querida  cidade  natal,  Conselheiro  Lafaiete.  Os
moradores das cidades no seu entorno que trabalham em Conselheiro Lafaiete irão e
virão  inúmeras  vezes.  Como  será  a  política  de  benefícios  a  esses  cidadãos?
Sabemos que já existem outras concessões no Brasil em que foram isentadas essas
pessoas. Então, teremos de discutir junto à ANTT e à Concessionária BR-040 como
ficarão essas pessoas que transitam diuturnamente naquele determinado trecho das
cidades-polos.  Entraremos  com esse requerimento  para novamente  discutir  essas
questões  que  não  ficaram  muito  claras,  porque  sabemos  que  isso  impactará
negativamente a economia dessas respectivas cidades. Sr. Presidente, estamos aqui
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para  trazer  essa  informação.  Entraremos  com  esse  requerimento  para,  o  mais
rapidamente possível, marcar a audiência para continuar a discussão em relação à
concessão da duplicação da BR-040 no trecho entre Juiz de Fora e Brasília. Era o
que tinha a dizer.

O deputado Isauro Calais – Agradeço ao deputado Duarte Bechir. Sr. Presidente,
telefonei para V. Exa. a fim de parabenizá-lo pelo aniversário. Que Deus o ilumine e
lhe dê muitos anos de vida. Não são todos os dias que se fazem 40 anos de vida
pública. Não é, presidente? Queria fazer coro com o que foi dito ontem na audiência
pública. Elaboramos um requerimento para discutir a privatização da BR-040 de Juiz
de Fora a Brasília. O que aconteceu com essa privatização? Sr. Presidente, a mesma
coisa aconteceu na privatização da Concer Rio-Belo Horizonte – ficaram de construir
um túnel  há  6  ou  10  anos.  Só que se passaram 16 anos,  e  agora  é  que estão
começando a construir aquele túnel debaixo da Serra de Petrópolis. A Via 040, ao
ganhar essa licitação – o contrato bem claramente dá margem para burlar-se a lei –,
foi fazer os 10%, os 56km de duplicação, para cobrar o pedágio em Goiás. Um local
onde ocorreram apenas 300 acidentes no ano de 2013, sendo que, em Minas Gerais,
tivemos 14.800 acidentes. Então, o que queremos? Discutir  de forma franca. Não
fiquei  satisfeito  com  a  apresentação,  obviamente,  do  representante  da  Via  040.
Conversei com o presidente Deiró. É verdade que temos de discutir de forma franca
com  a  ANTT  e  o  ministro  dos  Transportes.  Então,  estamos  elaborando  um
requerimento corroborando o que disse o deputado Sargento Rodrigues na Comissão
de Defesa do Consumidor. Apresentaremos outro na Comissão de Transporte e um
para estarmos em Brasília, a fim de solicitar ao ministro dos Transportes e à ANTT
que  as  intervenções  em  pontos  críticos,  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.
Deputados, aconteçam independentemente do cronograma da empresa, ou seja, da
Via 040. Pode ser bom para a Via 040, mas não é bom para o povo mineiro. Não
podemos continuar pagando e morrendo. Perguntei ao representante da Via 040, Sr.
Presidente, se foi a Juiz de Fora de avião ou automóvel, porque o vi na Prefeitura de
Juiz de Fora em setembro do ano passado. Respondeu-me que foi de automóvel.
Então, ele não viu a dificuldade que existe em Santos Dumont, Congonhas e Ewbank



1391
____________________________________________________________________________

da Câmara. Pelo menos em Lafaiete e Santos Dumont ganharemos um contorno.
Agora, quando será construído esse contorno? Quantas pessoas morrerão primeiro
para depois haver esse contorno? É isso que queremos, de forma prática, quanto à
040.  Deputado  Wander  Borges,  não  podemos  deixar  que  continuem  morrendo
mineiros, e nós pagando. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro, como
disse  o  deputado  Sargento  Rodrigues,  e  questionaremos  até  judicialmente  se
necessário. Queremos garantir a segurança do povo mineiro; a lisura desse contrato,
dessa licitação; e o respeito ao povo mineiro. É isso que queremos, doa a quem doer.
Se for preciso ir a Brasília, iremos; se for preciso ir a Três Marias ver o que fizeram
com  Três  Marias  e  Capim  Branco,  iremos.  Faremos  o  que  for  necessário  para
proteger o povo mineiro. É isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O deputado Duarte Bechir – Muito obrigado. Sr. Presidente, inicialmente eu queria
agradecer  a  V.  Exa.  a  sua  participação,  ontem,  na  audiência  pública  em  que
discutimos a questão da mobilização em favor do autismo, essa causa nobre, e para
cujo atendimento o nosso estado ainda não tem referência. A participação de V. Exa.
foi importantíssima para clarear o debate e elucidar os pontos de vista. E V. Exa., de
uma forma diferente, não só como médico, mas com essa união de médico e cidadão
que vive no seio da comunidade, trouxe muita experiência. Quero agradecer a V. Exa.
pessoalmente e já convidá-lo, de antemão, para que, na terça-feira, dia 28, possamos
concluir  importante  debate.  Mas,  presidente  deputado  Hely  Tarqüínio,  Srs.
parlamentares, deputado Rogério Correia, que está ao meu lado, de Campo Belo a
Candeias são 18km, um trecho da BR-354. Nessa BR há uma curva que tem vitimado
muitas pessoas, uma delas o ex-prefeito de Candeias, Raimundo Bernardino. É uma
curva que não tem nenhuma sinalização. Ela induz o motorista a chegar com alta
velocidade e somente diminuir já no início da curva ou contornando-a. Essa mesma
BR foi recentemente recapeada, uma obra que ficou muito bonita, ligando a 381 à
262, mas estão faltando as demais sinalizações. Com isso, muitas vidas têm sido
ceifadas. Na reunião de ontem, na Comissão de Transporte, presidida pelo deputado
Deiró Marra, encontravam-se dois requerimentos de nossa autoria, representando o
anseio das comunidades de Campo Belo e Candeias; e um segundo requerimento,
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do  Município  de  São  Francisco  de  Paula,  referente  a  um  local  em  frente  à
comunidade rural Campo do Meio, em que a rodovia tem duas descidas muito fortes,
que dão de encontro com a comunidade, onde há igreja, escola, posto de saúde, e
que também têm ocasionado muitos acidentes. Esses dois requerimentos já deveriam
ter sido aprovados ontem, e uma visita à região deveria ser marcada, com o deputado
Deiró Marra, já na próxima semana. Tenho certeza de que a comunidade de São
Francisco de Paula, na nossa querida Campo Belo e Candeias, em decorrência da
participação  efetiva  da  população,  e  com  os  trabalhos  desta  Casa,  resolverá  o
problema. A audiência pública para resolver o assunto atrasará um pouco, mas não
deixaremos a questão de lado. É nossa responsabilidade, enquanto estamos aqui,
representando  as  populações,  que  nos  trazem  para  fazer  esse  trabalho  na
Assembleia. Quero dizer a vocês, de Campo Belo, de São Francisco de Paula e de
Candeias,  que,  na  próxima  semana,  o  deputado  Deiró  Marra  fará  uma  reunião
extraordinária  da  Comissão  de  Transporte.  Havendo  quórum  e  deliberação,
aprovaremos  os  dois  requerimentos  e,  em  breve,  visitaremos a  região.  Enquanto
estou  aqui  falando,  muitas  pessoas  na  minha  cidade  e  região  vão  estar  se
perguntando:  “Mas  vêm?”.  Com  certeza.  O  deputado  Deiró  Marra  está  se
comprometendo conosco a  ir  pessoalmente,  como presidente  desta  comissão,  ao
nosso lado e dos demais deputados, entre eles o deputado Antônio Carlos Arantes,
que também é votado na região e tem um comprometimento muito grande com o
segmento  agropecuário.  Sem  dúvida  alguma,  é  uma das  maiores  autoridades  no
assunto e está dividindo comigo essa responsabilidade de fazermos audiência pública
no Município de Candeias. Então, presidente, quero deixar, como realmente o faço,
uma ponderação importante: Candeias, Campo Belo e São Francisco, vamos discutir
o  assunto  da  BR-354  e  da  BR-369.  Uma audiência  pública  já  está  devidamente
solicitada,  na  Câmara  Municipal  de  Candeias.  Portanto,  quero  dizer  à  população
desses três municípios que nossa ação está sendo encaminhada nesta Casa e, com
certeza, com o apoio do presidente Deiró e dos demais membros da Comissão de
Transporte,  vamos  fazer  uma  audiência  pública  para  resolver  a  questão.  Quero
agradecer  a  oportunidade,  presidente,  e,  mais  uma  vez,  parabenizá-lo  pela  sua
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participação,  ontem, em nossa comissão,  da  reunião  sobre autismo.  Também, de
antemão,  quero  convidá-lo  para  participar  da  reunião  do  dia  28,  para
complementação dos trabalhos. Muito obrigado.

O presidente – Estaremos presentes. Agradeço-lhe a generosidade das palavras.
Estaremos lá para cooperar com esses deficientes. Há uma solicitação aqui – não sei
se vocês poderão compreendê-la – de falarem o mais rapidamente possível, porque
500  pessoas  estão  aguardando  lá  fora,  para  participarem  da  reunião  sobre  a
securitização agrícola. Com a palavra, pela ordem, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Presidente, eu ia falar sobre isso mesmo. Até solicitei
questão de ordem pelo art. 165. Se V. Exa. puder, me conceda a palavra pelo art.
165. A questão de ordem que faço é exatamente por não entender o que estamos
fazendo  nesta  etapa  da  reunião.  Na  reunião,  há  os  oradores  inscritos.  Já  são
15h2min. Não passamos a inscrição de oradores. A questão de ordem que faço é
essa. O que me foi dito é que havia um acordo para que a reunião fosse encerrada e
que  uma  comissão  ocuparia  o  devido  tempo  –  ocupar  no  sentido  de  estarem
presentes os deputados e os convidados, porque muitos estão lá fora e ficariam mais
confortáveis aqui. Não entendi por que V. Exa. não chamou os oradores inscritos, e
virou um enorme pinga-fogo neste horário, sendo que outro dia V. Exa. disse que não
daria questão de ordem de jeito nenhum, a não ser que houvesse o artigo. Então
estou cobrando de V. Exa. coerência nesta etapa da reunião, porque a gente nunca
sabe a que ela se destina. Aqui hoje se repetiu isso.

O  presidente  –  Houve  acordo  entre  os  deputados.  Essa  reunião  seria  feita  na
comissão. Depois pediram que não houvesse o pinga-fogo, e houve acordo. Também
houve a leitura mais prolongada de um vício que há na Assembleia, o qual vamos
cortar no Regimento Interno, desde que todos votem, em relação ao problema de
arquivamento  e  desarquivamento  de  projetos,  porque  há  deputados,  como  Fred
Costa e outros, desarquivando projetos, um mais de mil, outro mais de trezentos. É
uma coisa que não rende, dá prejuízo à Assembleia sob todos os aspectos e até aos
consultores,  que  se  debruçam  sobre  o  mesmo  problema  várias  vezes.  Então  é
prejuízo econômico e prejuízo com gasto de energia psíquica para fazer novamente a
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encomenda  do  deputado,  porque  há  isso  também.  É  por  isso  tudo  que  está
demorando muito. Li  aqui mais de 500 números. Como houve acordo, há sempre
tolerância do deputado que vos dirige neste momento, para acolher a Maioria e a
Minoria. Agora só há o João Leite inscrito. Então, seria o caso de encerrar, dando a
questão  de  ordem  a  ele,  como  combinado.  Quando  ele  falar,  termino  tudo,  e
encerraremos a reunião.

O deputado Rogério Correia – Fica, então, a critério de V. Exa. quem fala, o que fala
e a ordem do dia. Essa é a resposta que tenho da questão de ordem que levantei.
Vou deixar de usá-la porque, realmente, não sei em que hora vamos... Presidente, na
questão de ordem que fiz apenas pedi a V. Exa. que se estabelecesse as etapas da
reunião, porque, se não temos clareza disso, não se pode saber o que deputado pode
falar,  os oradores inscritos não são respeitados. E a cada dia aparece uma forma
dessa  etapa  da  reunião.  Pediria  a  V.  Exa.  que  fosse  mais  rigoroso  no  uso  do
regimento, para que isso não acontecesse de outras formas. Esse é o objetivo da
minha questão de ordem, senão parece que é algo democrático cada deputado falar
o que quer, na hora em que quiser. Não é bem assim. Aí não é democracia e vira
bagunça. Então, peço a V. Exa. que estabeleça uma ordem para a democracia.

O presidente – Daqui para frente seremos mais ortodoxos ao cumprir o regimento,
porque muitas vezes os próprios deputados trazem uma conduta multiforme quanto a
compreender e trazer paz a este Plenário. Vamos cumprir rigorosamente o regimento,
mesmo que contrarie V. Exa. em determinado momento, e algumas vezes a posição
não é essa.

A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos.

Palavras do Presidente
A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, da Indicação nº 5/2015, uma vez que permaneceu em ordem do dia
por seis reuniões.

Encerramento
O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
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deputados para a ordinária de amanhã, dia 16, 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 ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 13/4/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Celinho do Sinttrocel
Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –
Exibição de Vídeo – Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel – Entrega de Placa –
Palavras  da  Deputada  Federal  Luciana  Santos  –  Palavras  do  Deputado  Federal
Wadson  Ribeiro  –  Palavras  do  Presidente  –  Palavras  do  Sr.  Carlin  Moura  –
Apresentação Musical – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados:
Adalclever Lopes – Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Rogério Correia.

Abertura
O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
– O deputado Cristiano Silveira, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear o Partido Comunista do Brasil –
PCdoB.

Composição da Mesa
O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. e as Exmas. Sras.

deputada  federal  Luciana  Santos,  vice-presidente  do  PCdoB;  deputado  federal
Wadson Ribeiro,  presidente do PCdoB-Minas;  deputada federal  Jô Moraes;  Carlin
Moura, prefeito municipal de Contagem; Geraldo Pimenta, secretário de Estado de
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Turismo; Beatriz Cerqueira, presidente da CUT-Minas; Cida de Jesus, presidente do
PT-MG; Geraldo Arcoverde, representante do PT em Minas; Luiza Lafetá, presidente
da  União  da  Juventude  Socialista  de  Minas  Gerais  –  UJS-MG;  Juliana  Bavuzzo,
coordenadora  das  Brigadas  Populares;  Wagner  Vieira,  representante  do  MST  de
Minas; José Lacerda, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil de Minas Gerais – CTB-Minas; e deputados Celinho do Sinttrocel, autor do
requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  Cristiano  Silveira  e  Rogério
Correia.

Registro de Presença
O locutor – Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Roberto Wagner

de Carvalho, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Preto; Hebert Levi,
vice-prefeito  de  São  Romão;  Vanderlei  Pires  de  Araújo,  presidente  do  PCdoB de
Pedro Leopoldo; deputado federal Reginaldo Lopes; Betinho Duarte, ex-vereador por
Belo Horizonte e integrante da Comissão da Verdade em Minas Gerais; e vereadores
Gilson Reis e Tiago Santana; e da Exma. Sra. Renata Rosa, da União Brasileira de
Mulheres.

Execução do Hino Nacional
O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor – Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.
– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel
Gostaria, primeiramente, de saudar de forma muito especial o deputado Adalclever

Lopes, o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Também  faço  uma  saudação  à  deputada  federal  Luciana  Santos,  nossa  vice-
presidente  do  PCdoB.  Faço também  um  cumprimento  especial  ao  nosso  querido
camarada  deputado  federal  Wadson  Ribeiro,  presidente  do  PcdoB  de  Minas.
Cumprimento também de forma muito carinhosa a nossa deputada federal Jô Moraes.
Cumprimento com muito carinho o nosso querido camarada Carlin Moura, prefeito de
Contagem.  Saúdo  também  de  forma  especial  o  camarada  Geraldo  Pimenta,
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secretário de Turismo de Minas Gerais. Faço uma saudação especial à nossa querida
Beatriz  Cerqueira,  presidente  da  CUT-MG.  Cumprimento  também  o  Geraldo
Arcoverde, representante do PT em Minas. Saúdo também a Luiza Lafetá, presidente
da União da Juventude Socialista de Minas Gerais; a Juliana Bavuzzo, coordenadora
das Brigadas Populares; o Wagner Vieira, representante do MST de Minas; e o José
Lacerda, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil de
Minas Gerais.

Gostaria de justificar a ausência de dois companheiros do Parlamento: o primeiro é
o camarada deputado Ricardo Faria, cujo filho está no hospital, e também a do nosso
querido  camarada  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  que  está  em  viagem  para  o
México, em razão do jogo do Clube Atlético Mineiro fora do Estado.

Companheiros de luta de outras agremiações ou mesmo sem vínculo com partidos
políticos,  que  estão  aqui  abrilhantando  nossa  festa;  telespectadores  da  TV
Assembleia, nos últimos cinco anos, tenho tido o orgulho de ser o autor da proposição
das  reuniões  públicas  de  homenagem  ao  PCdoB  nesta  Casa.  Pelo  quinto  ano,
também tenho o orgulho de empunhar a bandeira do partido como seu representante
na Assembleia Legislativa. Sempre ao lado das trabalhadoras e dos trabalhadores de
Minas  Gerais,  sempre  realizando  atividades,  audiências  públicas  e  requerimentos
para reforçar a luta de nosso povo, nossa causa maior.  De fato, é preciso que o
PCdoB se aproprie ainda mais de seus mandatos legislativos. É necessário que a
militância  participe  cotidianamente,  sugerindo,  criticando,  participando,  divulgando
nossos mandatos. Nestes cinco anos, vários foram os desafios que enfrentamos: a
defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo de Minas Gerais; a denúncia dos
desmandos do governo tucano; as disputas eleitorais de prefeito e vereadores em
2012; o empenho na eleição e a construção de um novo governo para nosso Estado;
o apoio e a manutenção das forças progressistas no governo federal; e o combate às
forças do atraso e do retrocesso.

Neste aniversário de 93 anos do PCdoB, mais uma vez, os desafios são enormes.
Já se vão 30 anos da redemocratização do País, sempre enfrentando os desafios do
povo brasileiro. Ao longo de sua existência, nosso partido nunca viveu tanto tempo
em  contínua  legalidade.  Agora,  quando  as  forças  reacionárias  querem  barrar  as
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conquistas do povo brasileiro, assistimos nas ruas à defesa da volta do arbítrio e da
ditadura militar. Mesmo sendo setores minoritários, tais segmentos merecem o nosso
mais duro combate. O primeiro compromisso dos comunistas é com as liberdades
democráticas. Vamos à luta, se for preciso, vamos sangrar mais uma vez, mas não
vamos aceitar golpe contra a democracia, pois sabemos quanto foi caro conquistá-la.
Ao acuar o governo da presidenta Dilma, a direita se assanha e os retrocessos no
Congresso Nacional têm sido cada dia mais claros. Os exemplos são evidentes: a
admissibilidade do debate sobre a maioridade penal; a aprovação do Projeto de Lei nº
4.330, que escancara a terceirização, rasga a CLT, destrói direitos dos trabalhadores
e fragiliza o movimento sindical.

A posição da nossa bancada federal é firme: não vamos aceitar  o desmonte de
nossos direitos e das liberdades. O PCdoB, com seus aliados, estará na linha de
frente até o último recurso possível na defesa dos trabalhadores e do povo brasileiro.
A nossa palavra de ordem é: nenhum passo atrás, nenhum direito a menos! Outro
movimento  conservador  é  a  ofensiva  por  uma  reforma  política  antidemocrática,
restritiva, excludente, autoritária. Atualmente, as propostas majoritárias vão aumentar
o poder  das oligarquias,  dos caciques e o poder  econômico.  O PCdoB conclama
todos a marchar juntos com as forças populares em defesa do projeto de coalizão
pela reforma democrática.

Não podemos aceitar deturpações das vontades do povo nas eleições. O grande
capital não faz doações à candidaturas, faz investimento e exige, como vimos esta
semana em Brasília,  total  adesão a suas propostas daqueles  deputados que eles
elegeram.

Entretanto temos que alertar ao nosso povo que o fim das coligações proporcionais
e a instituição da cláusula de barreira, além de inconstitucional, são excludentes. Não
vamos  aceitar  que  impeçam  que  os  comunistas  disputem  eleições  e  ocupem
mandatos legislativos por sua legenda.

Amigos e  camaradas,  por  outro lado,  temos em Minas Gerais  um novo tempo.
Devemos ajudar a construir a partir de Minas um amplo movimento de resistência às
ofensivas conservadoras. Os tucanos quebraram o nosso Estado de Minas Gerais.
Os dados apresentados no diagnóstico dos 100 dias do governo Fernando Pimentel
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demonstram o que foi o discurso dos tucanos durante os 12 anos do governo de
Minas,  foi  uma  enganação.  Diziam  eles  que  eram  bons  administradores  e
realizadores. Repetiam à exaustão o tal choque de gestão. A realidade é dura. É hora
de denunciar o que foram os 12 anos de desmandos em Minas e fortalecer o novo
governo,  para  valorizar  os  servidores  e  os  trabalhadores  e  trabalhadoras,
democratizar as comunicações e realizar a regularização fundiária. Vamos ter boas
novas.

Abro um parêntese para dizer que apresentei e tramitam projetos de lei de minha
autoria que ajudam o governador Fernando Pimentel nesse sentido. A instituição do
piso  salarial  regional  e a criação da Empresa Mineira  de Comunicação estão  em
pauta nesta Casa e podem ser parte das boas novas que o nosso governo pode e
deve apresentar aos mineiros e às mineiras de todo o Brasil.

Por  fim,  mas  não  menos  importante,  recolocamos  nossos  olhos  no  futuro  sem
jamais  esquecer  aquilo  e  aqueles  que  construíram  esse  partido  e  a  luta  dos
trabalhadores e trabalhadoras. Aos camaradas João Amazonas, Luís Carlos Prestes,
Oswaldão, Maurício Grabois e tantos outros que deram e dão sua vida às causas
populares a nossa eterna gratidão e reverência. Hoje o PCdoB também homenageia
lutadores de Minas: D. Valdete Cordeiro, do Alto Vera Cruz;  o camarada Quincas,
que, com sua luta e firmeza, não se furtou um só dia a lutar pelo socialismo junto à
classe  operária;  o  Elias  Seabra;  a  artista  Hercília  Levy;  e  o  meu  saudoso
companheiro José Theodoro, que nunca foi do nosso partido, mas nunca se furtou a
ajudar-nos, tornando-se um grande amigo do PCdoB e particularmente meu amigo e
um dos meus principais dirigentes da luta dos rodoviários do Brasil.

Camaradas, é hora de cerrarmos os punhos, fazermos os debates das ideias e a
luta das ruas. Não aceitaremos retrocesso. Não veremos o sonho nem a construção
de nosso povo serem ceifados por oportunistas. É hora de dar viva aos 93 anos do
PCdoB e dar viva à luta do povo do Brasil. Nenhum passo atrás! Nenhum direito a
menos! Muito obrigado a todos. Viva o PcdoB!

Entrega de Placa
O locutor – Neste instante, o deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  fará  a  entrega  à  deputada  federal  de  Pernambuco,
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Luciana  Santos,  vice-presidente  nacional  do  PCdoB,  de  placa  alusiva  a  esta
homenagem.  A placa a ser  entregue  contém os seguintes  dizeres:  “Desde a  sua
criação, em 1922, o Partido Comunista do Brasil – PCdoB – mantém-se firme no ideal
que inspira todos os seus membros: a defesa da soberania nacional, da democracia e
da justiça social.  Nessa longa trajetória,  o mais antigo partido político do País foi
duramente perseguido em diferentes períodos da nossa história, foi declarado ilegal
e, só há 30 anos, desde a redemocratização brasileira, voltou à legalidade. Apesar de
tantos obstáculos, a legenda sempre soube se recompor, crescer e prosseguir na luta
por transformações socioeconômicas que levassem à melhoria da qualidade de vida
de  toda  a  sociedade.  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  reconhece  a
relevância do PCdoB para a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil
e presta ao partido justa homenagem pelos 93 anos de sua fundação”.

O  presidente  –  Quero  convidar  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do
requerimento, para fazer a entrega da placa conosco.

– Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Deputada Federal Luciana Santos

Boa noite, camaradas, amigos, amigas, convidados e convidadas desta solenidade.
Quero  saudar  o  deputado  Adalclever  Lopes,  presidente  desta  Casa;  o  deputado
federal Wadson Ribeiro, presidente do PCdoB em Minas Gerais; a deputada federal
Jô  Moraes,  minha  querida  camarada;  Carlin  Moura,  meu  colega  do  movimento
estudantil e agora prefeito de Contagem; o Sr. Geraldo Pimenta, secretário de Estado
de Turismo e Esportes de Minas Gerais; o nosso querido camarada deputado Celinho
do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; a Beatriz
Cerqueria,  presidenta  da  CUT-Minas  –  parabéns  por  ser  uma mulher  dirigindo  a
Central  Única  dos  Trabalhadores;  o  Geraldo  Arcoverde,  representante  do  PT em
Minas; a Luiza Lafetá, nossa presidenta da UJS; a Juliana Bavuzo, coordenadora das
Brigadas Populares; o Wagner Vieira Martins, representante do MST de Minas; e o
José Antônio de Lacerda, vice-presidente da CTB Minas, que também se encontra na
Mesa.

Camaradas, para mim é um prazer muito grande estar aqui no Estado de Minas
Gerais, este estado marcado por lutas libertárias, e saber que o nosso povo de Minas
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está aí, firme e forte, resistindo bravamente e fazendo valer um legado de história de
lutas, pois, no último embate que tivemos nessas eleições, Minas Gerais não negou
fogo e deu uma expressiva vitória ao projeto político de que participamos, elegendo
neste estado, de maneira vitoriosa, a nossa presidenta Dilma.

O nosso partido se confunde com a história do povo brasileiro. Não há um momento
importante de inflexão da nossa história  em que não esteja lá  a participação e o
registro dos militantes, de homens e mulheres que participaram ativamente das lutas
do  povo  brasileiro.  Surgiu  em  1922,  exatamente  num  ambiente  pós  uma grande
vitória do nosso campo, do campo socialista, pós a Revolução Socialista na antiga
União Soviética. Aqui foi forjado num ambiente de uma composição eminentemente
da classe operária que fundava o partido comunista naquele tempo, num processo
em que o mundo todo vicejava com a Revolução Socialista. O ambiente no Brasil era
de muita afirmação do sentimento progressista com a Semana da Arte Moderna e,
portanto, num contexto muito alvissareiro.

Depois  participamos  de  maneira  ativa,  na  década  de  1930,  do  Movimento
Tenentista.  Na  década  de  1940  se  destaca  o  papel  do  nosso  partido  no
enfrentamento e na denúncia da guerra nazista e fascista comandada pela Alemanha,
e o papel que os comunistas tiveram para fazer valer o alinhamento do Brasil contra
os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O papel do nosso partido se destaca na
década  de  1950,  quando  se  constituiram,  entre  1940  e  1950,  as  bases  da
industrialização  brasileira.  Lá  estavam  os  comunistas  defendendo  a  bandeira  “O
petróleo  é  nosso”,  junto  com  as  entidades  dos  movimentos  sociais  e  das  lutas
populares.

Destaca-se também o papel  dos comunistas em 1946,  na Constituinte. Tivemos
10% dos votos válidos no Brasil, e até hoje estão escritas na Constituição Brasileira
conquistas  marcantes,  que  hoje  fazem  parte  de  marcas  indeléveis  da  população
brasileira, como por exemplo o Estado laico, o Estado que Jorge Amado imaginou,
em que tivéssemos a prática da liberdade religiosa, para exatamente fazer valer um
grande legado de extrema importância para o povo brasileiro, que é colocar o Estado
brasileiro  democrático  a  serviço  da  população  e  do  respeito  à  diversidade  de
pensamento.
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Também se destaca o papel do nosso partido na resistência à ditadura militar, até
mesmo em guerrilha, como foi na Guerrilha do Araguaia, que era um movimento de
resistência à ditadura, num estágio em que se podia lutar para derrotar a ditadura
militar.

Depois nosso partido participou dos grandes movimentos da anistia, da retomada
da democracia. Apesar de sermos um partido de 93 anos, temos apenas 30 anos de
legalidade contínua, revelando o caráter, a disposição e o significado do partido na
luta democrática do povo brasileiro. Somos um partido que temos como perspectiva a
construção do socialismo no Brasil, um socialismo renovado, que prima pelo debate
de  ideias,  que  procura  fortalecer  a  composição  social  do  nosso  povo,  dos
trabalhadores,  da  juventude,  das  mulheres,  da  pluralidade  que  temos  no  Brasil,
portanto, procurando construir o socialismo com nosso caminho próprio, com nosso
jeito  de  ser,  com  nosso  pensamento  que  respeita  a  nossa  cultura,  a  nossa
diversidade; construir de fato essa perspectiva do socialismo no Brasil.

Vivemos  em  um  cenário  muito  grave,  de  muita  diversidade  de  ideias,  de
pensamentos  e  da  perspectiva  progressista  no  nosso  Brasil.  Paradoxalmente,
vencemos a eleição,  no  entanto,  estamos vivenciando uma das agendas políticas
mais retrógradas dos últimos tempos do nosso país. É uma agenda de retrocesso
histórico. Estamos assistindo, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, de maneira fragorosa, à vitória da redução da maioridade penal.

Também no Senado vimos a derrota da coligação profissional e da federação dos
partidos. No primeiro dia de exercício do presidente da Câmara dos Deputados, ele
fez valer a admissibilidade da emenda que constitucionaliza o financiamento privado
de campanha. Na semana passada, no Plenário, assistimos a uma derrota fragorosa
do  que  chamam  de  regulamentação  da  terceirização,  mas,  na  verdade,  foi  a
desregulamentação de qualquer tipo de relação capital-trabalho. Vimos o retrocesso
histórico de  uma conquista da  década de 1940,  de Getúlio  Vargas,  que,  naquele
tempo,  significou  o  salto  civilizacional  do  Brasil:  as  garantias  básicas  dos
trabalhadores.

Todos sabemos o que significa a terceirização: achatamento salarial; precarização
do trabalho; redução de 25% dos salários; rotatividade de 88%; desvio da arredação
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do  fisco,  tendo  em  vista  que  há  5  mil  processos  de  empresas  terceirizadas  que
praticam  sonegação  fiscal.  Além  disso,  a  terceirização  é  responsável  pela  maior
demanda na Justiça do Trabalho. Agora, o Congresso Nacional procura estender isso
às  atividades-fins.  Desde  que  existe  terceirização,  o  seu  conceito  é  valorizar  as
especialidades e especificações. Assistimos ao Brasil cometendo um crime contra o
trabalhador,  contra  a  economia  nacional  ao  terceirizar  as  atividades-fins,
retrocedendo no que é vital  a  qualquer país de primeiro mundo,  que é garantir  a
inovação  tecnológica,  a  atuação  nos  setores  de  valor  agregado  nas  cadeias
produtivas mais dinâmicas. Como fazer isso com a terceirização nas atividades-fins?

É um retrocesso, camaradas! Resistiremos até a última hora. Não consideramos
essa  batalha  vencida.  Amanhã,  travaremos  grande  debate  no  momento  de
apreciação das emendas em destaque na Câmara dos Deputados.  Travaremos a
batalha no Senado até que a presidenta Dilma vete a proposta em última instância.
Ela não pode passar e não passará, se depender da força e da combatividade dos
comunistas, assim como aconteceu com a maioridade penal, a mudança do Estatuto
da Família; não passará, se depender da força não somente dos comunistas, mas
dessa grande frente ampla que dá sustentabilidade ao governo Dilma e que tem reais
interesses  nos  direitos  e  nas  conquistas  da  população.  É essa a  disposição que
devemos ter no enfrentamento a um consórcio oposicionista que não se conforma
com a derrota nas eleições. Querem impor a sua agenda. E nós vamos garantir as
discussões, no convencimento e na rua, sem ódio e sem medo.

O  que  vimos  no  dia  12  de  abril,  ontem,  foi  a  expressão  do  retrocesso,  do
conservadorismo, de um pensamento que não tem nada a ver com o povo brasileiro,
com a sua diversidade e tolerância. Estamos assistindo a uma campanha odiosa,
intolerante, com todo tipo de achincalhe, com cortes de toda natureza, campanha do
pensamento retrógrado e de tudo o que diz respeito à concentração de preconceitos.
Queremos um Brasil livre de preconceitos. Atacam a presidente Dilma não só pelo
que  ela  representa  como perspectiva  da  continuidade de  um  projeto  político  que
garantiu as conquistas mais recentes da história do País. Duvido que se fosse um
homem seria tão achincalhado como está ocorrendo com uma mulher, como vemos
através dos meios de comunicação.
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Nós  precisamos  é  exatamente  garantir  essa  resistência,  a  resistência  de  um
embate que terá, ainda, muitos caminhos a serem percorridos. E para isso nós vamos
precisar dessa força, da força das ideias. Defender as conquistas significa resgatar e
fazer o exercício que fizemos no programa nacional do partido, que é reafirmar as
conquistas, que é dizer alto e em bom tom o significado desse projeto político que o
Brasil está vivenciando nesses últimos 12 anos. São 40 milhões de brasileiros que
saíram de abaixo da linha da pobreza, mais de 25 milhões ascenderam socialmente.
Inverteu-se completamente a lógica da divisão social que existia da pirâmide, que é
um verdadeiro losango, pelo acesso, pela inclusão, pela distribuição de renda, pela
garantia de um salário mínimo, de uma política de reajuste do salário-mínimo, que
ampliou em 75% o reajuste real;  do ProUni,  do Fies,  de três vezes mais  escolas
técnicas  em  toda  a  história  do  Brasil.  E  a  gente  assistiu  ao  enfrentamento  da
desigualdade regional, ao retomar de setores produtivos em que, há décadas, não se
fazia investimentos, como, por exemplo, a indústria naval; a refinaria, que há 50 anos
não  se  constituía  uma refinaria  no  Brasil,  garantindo  investimentos  numa cadeia
produtiva que é dinâmica e que ainda é muito estratégica no mundo todo.

Nós vimos no Brasil um ativo importante ser descoberto que, à época, a oposição
dizia ter sido sorte do Lula: o pré-sal. Não é sorte, não, gente, isso significou vontade
política,  investimento,  disposição,  investimento  nos  funcionários,  na  engenharia
nacional,  nos  bravos  petroleiros  e  petroleiras  que  constituíram  esse  grande
patrimônio, que é o patrimônio do pré-sal, um patrimônio que vai falar para o futuro e
que em qualquer tempo nossa história vai registrar. É o maior legado desse último
ciclo político porque garantirá 100% dos royalties para a educação, fruto da luta dos
movimentos sociais, que travaram batalha nas ruas e nos corredores da Câmara. Isso
não se vê na televisão, como vimos ontem a Globo conclamando e chamando todo
mundo para a rua. Não há uma linha, um retrato do que a UNE, do que a Contee, do
que os trabalhadores da educação fizeram com a força de seus argumentos e da sua
organização, porque todos sabem que não era uma proposta do governo. Isso foi
arrancado com a força da luta e da massa do povo, mas isso não se vê nos jornais.
Não há uma cobertura desse tipo de manifestação que garantiu uma das maiores
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vitórias  desses  últimos  12  anos,  que  é  falar  para  o  futuro,  que  é  fazer  os
investimentos que a educação tanto merece.

Também precisamos fazer essa grande luta em defesa da Petrobras, esse grande
patrimônio do povo brasileiro. Nós estamos assistindo a esse discurso falacioso, um
discurso que procura negar  a verdade o tempo todo,  um discurso que diz que a
Petrobras tem hoje um valor de mercado de R$147.000.000.000,00. Mas eles não
dizem porque, afinal, o velho Karl Marx dizia que o valor fictício, o valor da cumulação
fictícia do capital  é  no mercado financeiro e no rentismo.  O valor  de mercado da
Petrobras é de R$147.000.000.000,00, mas o valor real da Petrobras, do faturamento
que ela teve o ano passado, com recorde na produção do barril só do pré-sal, dos
700 mil barris, foi de R$317.000.000.000,00. Como uma empresa petrolífera tem um
faturamento  real  de  R$317.000.000.000,00  e  só  vale  R$147.000.000.000,00  no
mercado financeiro? Essa é a lógica desse sistema capitalista perverso, responsável
por uma crise no mundo, que em 2008 explodiu no berço do capitalismo, nos Estados
Unidos,  como mais  uma crise  sistêmica  do  capitalismo,  que,  com  a  especulação
imobiliária, estourou a bolha no mercado financeiro.

E  vimos  a  repercussão  avassaladora  desse  acontecimento  na  Europa  e  nos
Estados  Unidos,  com  milhões  de  desempregados,  quebradeira  geral  do  setor
produtivo e vimos o Brasil resistir a essa situação.

De 2008 para cá, o crescimento do mundo não passou de 2,5%. É verdade que há
quatro anos o Brasil  vive  uma situação de estagnação,  mas ainda não chegou à
recessão,  graças  às  medidas  anticíclicas  tomadas.  Em  um  primeiro  momento,  o
presidente Lula reagiu à crise econômica afirmando que o Brasil precisaria aquecer o
seu mercado interno, e assim o fez. Fomos para cima, aquecendo o mercado interno,
gerando emprego. Depois, no governo Dilma, tomamos medidas anticíclicas, votando
o Plano Brasil Maior, que desonerou a folha do setor produtivo para impulsionar as 25
cadeias produtivas no País.

Foi  também  com  medidas  anticíclicas  que  a  Petrobras  segurou  o  preço  do
combustível  e  pela  luta  de  enfrentamento  às  concessionárias  de  energia  elétrica.
Agora, o governo não tem mais como resistir à crise internacional, pois as medidas se
esgotam com o tempo. É preciso buscar outras alternativas.
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Somos daqueles  que também achamos  ser  necessário  fazer  o  ajuste.  Estamos
debatendo o tipo de ajuste a ser feito. Para nós, o ajuste tem de ser para o andar de
cima,  criando o  imposto  sobre  grandes  fortunas.  Tem de  ser  taxando o  mercado
financeiro.  Parece-me  que  a  equipe  econômica  está  anunciando  a  taxa  de
contribuição sobre os lucros do mercado financeiro. Temos de fazer o enfrentamento
da reforma tributária, taxando a renda no Brasil ou a transferência dos patrimônios
para, de fato, efetuarmos um ajuste que aponte para a retomada do crescimento, a
fim de que não caia sobre os ombros daqueles que sempre pagaram o ônus da crise
o custo e a solução para superarmos ou atravessarmos essa situação de transição. É
preciso que lutemos para mudar a política macroeconômica.

Sempre tivemos consciência de que os governos Lula e Dilma eram governos em
disputa e que era necessário, portanto, tencionarmos para aquela perspectiva em que
acreditamos, para a mudança da política macroeconômica.

Recentemente,  levamos o superávit  primário a negativo. Na época do Fernando
Henrique,  o  superávit  primário  representava  3,5%  do  PIB.  No  ano  passado,  no
Congresso Nacional, levamos o superávit primário para abaixo de zero, praticando
aquilo  que  faz  parte  das  nossas  convicções,  na  perspectiva  da  mudança
macroeconômica.

Agora, com a subvalorização do Real, estamos praticando a política de câmbio que
o Brasil precisa para proteger a economia nacional e para que possamos ter mais
competitividade. Isso também faz parte da retomada da agenda do crescimento. São
essas as medidas a serem instaladas e estamos lá defendendo-as e monitorando-as.

Precisamos baixar os juros, pois juros não combinam com crescimento. Não haverá
crescimento enquanto os juros estiverem altos, porque isso vai levar os investimentos
para  o  capital  e  para  a  ciranda  financeira.  Esse é  o  esforço  que fazemos  neste
momento.

Na  perspectiva  da  defesa  da  economia  nacional,  também  realço  que  existe  a
necessidade de fazermos o enfrentamento da repercussão da Operação Lava Jato,
que coloca 23 empresas brasileiras na situação de insolvência. Precisamos distinguir
os corruptos dos corruptores.

Somos implacáveis nisso e queremos apuração. Aliás é isso que a Polícia Federal
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tem  feito  no  nosso  país.  Mas  queremos  também  que  a  Polícia  Federal  prenda
aqueles que desviaram recursos e participaram do mensalão, como o de Brasília, o
do  DEM,  o  de  Minas  Gerais.  Queremos  também  que  esses  mensalões  sejam
apurados no Brasil.

Essa agenda da retomada do crescimento passa necessariamente por aquilo que a
Controladoria-Geral da União está chamando de acordo de leniência. Os corruptores
devem ir para a cadeia, mas as empresas nacionais precisam ser defendidas para
continuar  as  intervenções de infraestrutura  urbana que estão  mudando a face do
País, com logística e enfrentamento da desigualdade regional.  Camaradas, somos
aqueles  que  temos  muitas  convicções  dos  caminhos  para  se  alcançar  isso,  que
somente se viabiliza  com uma grande agenda de recomposição da base social  e
política do governo Dilma. Para que isso aconteça, precisamos garantir essa frente
ampla.

Está aqui o presidente desta Casa, nosso querido deputado Adalclever Lopes, do
PMDB, que cumprirá, esta semana, um papel decisivo na perspectiva de fortalecer o
papel de Michel Temer como interlocutor da base no Congresso Nacional. Precisamos
fazer valer uma frente ampla de entidades como as que estão presentes neste ato:
CUT, CTB, MST, UJS e os movimentos sociais, que serão decisivos nessa batalha
para  que  possamos  nos  contrapor  a  esse  grande  grupo  que  vai  desde  a  frente
oposicionista até Jair  Bolsonaro e aqueles  que defendem a volta do golpe militar.
Quanto ao golpe, vamos precisar fazer o enfrentamento com uma reação que é típica
da nossa gente, do nosso povo e da nossa disposição de luta, que é o pé na rua para
levar  o  debate  de  ideias,  reafirmar  as  conquistas  históricas  e  desenvolver  uma
agenda. Nessa agenda está a reforma política democrática, com um projeto de lei de
iniciativa popular, que conta com o apoio da OAB e da CNBB. Precisamos recolher
assinaturas para fazer frente à reforma política que está tramitando no Congresso
Nacional.  Precisamos  incluir  os  30%  das  vagas  para  as  mulheres,  para  que
possamos incluir  um segmento que é a maioria da população, mas, por  conta do
sistema eleitoral adverso, não conseguimos fazer valer essa representação.

É necessário, portanto, que, na campanha em defesa da Petrobras e na reforma
política, essa frente ampla tenha um papel importante, assim como os comunistas
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sempre  tiveram  nesses  processos  de  adversidade.  Estamos  acostumados  à
adversidade, nunca tivemos facilidade na luta política. Por isso mesmo, é necessária
a reação dos comunistas e dessa grande frente que, sem dúvida nenhuma, fará valer
outro tipo de perspectiva para o nosso país.

Quero  dizer  que  o  PCdoB,  nas  eleições  de  2014,  obteve  grandes  vitórias:
continuamos  com  a  maior  representação  feminina  proporcional  do  Congresso
Nacional; ganhamos e elegemos o primeiro governador da nossa história, a grande
figura Flávio Dino. Ele, em três meses de governo, já mostrou a que veio: levou uma
ação à Justiça para garantir que no Brasil haja a taxação das grandes fortunas; levou
para  a  reunião  dos  governadores  do  Nordeste  a  necessidade  da  defesa  da
constitucionalidade do governo Dilma; agora, mudou todos os nomes das escolas do
estado  que  apresentavam  nomes  de  generais  para  fazer  o  enfrentamento  e  a
contestação do significado da ditadura militar no nosso país.

Assim como aqui em Minas Gerais, não tenho dúvida de que temos muito orgulho
desse partido pelos feitos que realizou, elegendo dentro de toda essa diversidade
dois deputados federais, três deputados estaduais e três prefeitos, entre eles, um de
uma cidade muito importante, que é Contagem. Certamente é um partido junto com
essa aliança grande no Estado de Minas Gerais e com os 100 dias do governador
Fernando Pimentel. Inclusive, quero fazer um cumprimento especial ao governador
pela coragem e ousadia de fazer a desconstrução do que foi o governo do PSDB aqui
em Minas Gerais e nos dizer sobre essas reformas retrógradas. Aliás, essa gente da
retrógrada que está  em curso não passará,  porque,  para  nós,  comunistas,  vocês
verão que “um filho teu não foge à luta”. Firmes na luta! Um grande abraço. Um beijo
para vocês.

Palavras do Deputado Federal Wadson Ribeiro
Boa noite,  camaradas. Boa noite,  pessoal.  Muito bem, estão todos bem acesos.

Como  não  houve  lanche,  então,  com  fome  eles  ficam  mais  acanhados,  viu,
presidente?

Gostaria de saudar  nosso querido presidente Adalclever  Lopes;  nossa deputada
federal Luciana Santos, próxima presidenta do Partido Comunista do Brasil; nossa
deputada Jô Moraes; nosso secretário de Turismo e Esportes e, a partir  de sexta-
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feira, se Deus quiser, Adalclever Lopes dará posse a ele, deputado Geraldo Pimenta;
nosso  companheiro  Carlin  Moura,  representando  aqui  o  PT,  prefeito  da  nossa
combativa cidade operária de Contagem; nossa querida Bia e o nosso querido Jota,
representantes das duas centrais sindicais que fazem luta política neste país – a CUT
e a CTB. No dia do pega para capar, as outras centrais vacilaram, mas essas duas
colocaram  gente  nas  ruas.  Foi  triste,  pessoal,  ver  dentro  do  Congresso  os
empresários transitando e, do lado de fora, os trabalhadores tomando cacetadas da
polícia.

Quero  aqui  saudar  o  nosso  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  deste
requerimento. Parabéns pela iniciativa; a nossa querida Luiza Lafetá, presidente do
UJS; e a Luciana, representando aqui o nosso movimento... Exatamente. Queria ver
se você estava atento, Celinho. Obrigado. Aqui em nosso ato também gostaria de
saudar a nossa querida Dalva Estela e, em seu nome, todos os presidentes do nosso
partido dos vários  municípios  que estão aqui;  os  nossos vereadores: vereador  de
Jacutinga, lá do Sul de Minas, quase chegando em São Paulo; nosso vereador Tiago,
de Betim; Gilson Reis, de Belo Horizonte; Beto Diniz, de Contagem. Há mais vereador
aqui?  Há  sim,  mas  eles  saíram  para  tomar  um  café  ali.  Muitos  vereadores  já
passaram por aqui. Quero saudar a nossa militância aguerrida.

Vejo aqui a nossa querida Cida, presidenta do PT; o nosso deputado Cristiano, que
muito bem representa o nosso querido Campo das Vertentes; e o nosso deputado
Rogério Correia. Agradeço a presença de todos vocês. Uma saudação a todos os
gestores municipais do PCdoB na pessoa do nosso secretário de Cultura, Esporte e
Turismo da cidade de São João del-Rei, nosso querido Pedro Leão.

Camaradas, para nós é uma honra enorme poder realizar nesta Assembleia no dia
de hoje este ato político, que comemora os 93 anos do PCdoB. Queria, de forma
muito objetiva, até porque fui contemplado nas falas, dizer que o PCdoB não é um
partido de ocasião, mas de uma grande causa, ou seja, a construção do socialismo
em nosso país. O PCdoB é fruto de um momento histórico importante. Como disse
aqui a nossa futura presidenta Luciana, é fruto do momento em que aconteceram no
País a Semana de Arte Moderna e o Tenentismo. O PCdoB surgiu no bojo e no calor
desses grandes movimentos e de grandes feitos históricos do povo brasileiro, como
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foi o combate na Guerrilha do Araguaia, fazendo com que o Exército Brasileiro tivesse
a sua segunda maior mobilização de tropas – perdendo apenas para a Guerra do
Paraguai  –,  indo  à  selva  brasileira  tentar  combater  os  guerrilheiros  do  Araguaia.
Combateram alguns, tombaram dezenas, mas não conseguiram fazer com que as
ideias daquele movimento fossem tombadas ou enterradas, porque, cada um de nós,
em  certa  medida,  somos  herdeiros  dessa  luta  do  Araguaia,  dessa  luta  contra  a
ditadura.

O  PCdoB  também  soube  posicionar-se  na  democracia.  Foi  um  partido
importantíssimo em 1984, nas Diretas Já, na Constituinte de 1988, quando, de forma
muito decidida, assinou a Constituição e entendeu a importância histórica daquele
momento. O momento atual é o mais importante para nós, porque, se muito foi feito,
mais vale o que será feito. Este é o momento de maior democracia em nosso país,
este  é  o  momento  de  30  anos  de  democracia  ininterrupta,  em  que o  PCdoB se
organiza sem ter de fazer reuniões clandestinas nos porões, sem ver os seus quadros
serem dizimados, como aconteceu em 1976, na chacina da Lapa. Este momento faz
com  que  o  PCdoB  floresça.  É  neste  momento  que  elegemos  na  segunda  maior
cidade de  Minas  Gerais  um  prefeito  comunista,  o  prefeito  Carlin  Moura.  É  neste
momento  que  derrotamos  uma  oligarquia  que  chegou  ao  poder  em  1966,  no
Maranhão, com Sarney, que foi derrotado agora pelo Flávio Dino. É neste momento
que  participamos,  ao  lado  do governador  Pimentel,  da  primeira  vitória  do  campo
democrático  e popular  no  Estado de Minas Gerais,  com forças que reuniram PT,
PMDB, PCdoB e tantos outros partidos. Tivemos governos com caráter avançado,
que dialogavam com os movimentos, como o do saudoso governador Itamar Franco,
mas não tivemos um governo com esse espectro de forças que reúne hoje o governo
de  Fernando  Pimentel.  Isso  nos  coloca  uma  grande  responsabilidade,  uma
responsabilidade de conduzir Minas não para o famigerado choque de gestão, mas
para um choque de desenvolvimento econômico, de políticas sociais, de democracia,
de avanço e desenvolvimento.

O PCdoB trava um bom combate na esfera federal. Sei que este é um momento
difícil para o governo federal, para a presidenta Dilma, porque o que está em jogo
nessas manifestações não são outras questões senão desalojar do poder central do
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nosso país aquelas forças políticas que chegaram com Lula, e que, pela primeira vez
em 500 anos da nossa história, dirigiram um país como o Brasil. Claro que muitos
erros foram cometidos,  muitas  insuficiências  percorrem os governos de Lula e de
Dilma, mas os comunistas têm o lado da luta política. Entendemos claramente que o
nosso lado é  o  lado dos  trabalhadores,  do  governo da presidenta  Dilma,  porque
contra ele nas ruas não está algo mais avançado, mas quem está contra ele nas ruas
é a direita, é o PSDB, são os setores que perderam o governo, mas querem voltar
agora por meio de impeachment e de intervenções de todos os tipos para aniquilarem
a  democracia  brasileira.  Chamo  a  atenção  para  Salvador,  capital  que  tem  mais
negros, mas não havia um negro nas passeatas de lá.

Chamo a atenção para as passeatas dos grandes centros, compostas basicamente
por setores médios da nossa população, porque tentam criar um clima nas ruas para
desmoralizar,  inviabilizar  e  interromper  o  governo  da  presidenta  Dilma.  Porque
interromper o governo da presidenta Dilma é enfraquecer a unidade latino-americana,
é enfraquecer a unidade com países como a Argentina, o Uruguai, a Venezuela, a
Bolívia  e  o  Peru,  que  constroem  um  novo  capítulo  da  história  latino-americana.
Enfraquecer ou derrotar o governo da presidenta Dilma é diminuir a nossa soberania,
a nossa capacidade de desenvolvimento e fazer com que o Brasil volte a viver uma
era  como  aquela  em  que  vivia  de  forma  subserviente  aos  grandes  países  do
capitalismo internacional.  Isso é o que está verdadeiramente contra o governo da
presidenta Dilma.

Eles não aceitam os 30 milhões de brasileiros que saíram da linha da miséria; não
aceitam que o povo mais pobre e trabalhador tenha direitos que, historicamente, lhes
foram  negados.  Como  disse  muito  bem  a  deputada  Luciana,  é  contra  isso  que
também temos que firmar força. Precisamos unir amplos setores no Brasil para fazer
com que esse governo avance cada vez mais,  não apenas na sua consolidação.
Consolidá-lo significa taxar as grandes riquezas e transformar esse dinheiro para o
financiamento da saúde. Defender esse governo e fazê-lo avançar significa tirar da
pauta o fator previdenciário, que tira dinheiro e direitos dos aposentados. Fazer esse
governo avançar cada vez mais é dar condição para que ele possa fazer uma pauta
mais avançada, diferente dessa pauta imposta pelo Congresso, que tem sido a pauta
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da redução da maioridade penal, do Dia do Orgulho Heterossexual, do Estatuto da
Família, da votação do Projeto de Lei nº 4.330. Essa é a pauta deles, mas não pode
ser a nossa. A nossa pauta tem que ser a do desenvolvimento. Hoje, a América Latina
perdeu um grande nome da sua integração, o uruguaio Eduardo Galeano, que com
As veias abertas da América Latina aprendeu a mostrar que somos um povo fruto de
uma  colonização  e  de  um  processo  histórico  assimétrico,  mas  um  povo  genial,
criativo, trabalhador e lutador. Tenho certeza de que é com esse sangue aberto nas
veias da América Latina que o PCdoB renova os seus 93 anos de esperança, de luta
e de certeza de que ainda temos papel fundamental para que o Brasil seja uma pátria
verdadeiramente democrática, livre, soberana e para todos os brasileiros.

Parabenizo  a  cada  uma  e  a  cada  um  de  vocês  que,  assim  como  eu,  fazem
aniversário no dia 25 de março, porque fazemos aniversário com o nosso partido,
com a nossa luta e com os nossos ideais. No dia 21 de abril precisamos ocupar Ouro
Preto para fazer um grande ato, um ato patriótico, cívico em defesa da Constituição,
contra o golpe, contra o  impeachement, e dar o exemplo, mais uma vez, daqueles
que partiram das entranhas de Minas para construir a nossa independência e a nossa
liberdade. Tenho certeza de que o dia 21 de abril  estará para o Brasil no mesmo
patamar dos grandes movimentos de três séculos atrás, quando conduziram o Brasil
a sua liberdade e a sua independência. Vamos fazer essa luta no dia 21 e, na próxima
quarta-feira, dia 15, vamos engrossar as passeatas das centrais e ocupar as ruas
com bandeiras democráticas para fazer este país avançar cada vez mais. O PCdoB é
fundamental nessa luta. Viva o Partido Comunista do Brasil! Viva os nossos 93 anos!
Muita luta!

Palavras do Presidente
Exmas. Sras. e Srs.: deputada federal Luciana Santos, vice-presidente nacional do

Partido Comunista do Brasil; deputado federal Wadson Ribeiro, presidente do PCdoB
de  Minas;  deputada  federal  Jô  Moraes,  minha  querida  e  dileta  amiga;  deputado
Celinho do Sinttrocel,  autor  do requerimento que deu origem a esta homenagem;
Geraldo Pimenta, secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais, que, se Deus
quiser,  esta semana fará parte também desta dileta Assembleia Legislativa;  Carlin
Moura, prefeito de Contagem; Beatriz  Cerqueira,  presidente da CUT-Minas,  nossa
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querida  Bia;  Geraldo  Arcoverde,  representante  do  PT  em  Minas  Gerais;  Wagner
Vieira, representante do MST de Minas; José Lacerda, vice-presidente da CTB-Minas;
Luiza  Lafetá,  presidente da UJS-MG; Juliana Bavuzo,  coordenadora das Brigadas
Populares; nossa querida Cida de Jesus, presidente do PT-MG; deputado Rogério
Correia; deputado Cristiano; senhoras e senhores.

Em 25/3/1922, um pequeno grupo de trabalhadores brasileiros, vindos de vários
estados, se reuniu em Niterói,  no Rio de Janeiro, e criou o Partido Comunista do
Brasil,  o  PCB,  inspirado  pela  revolução  soviética  na  Rússia,  cinco  anos  antes.
Estavam lá um jornalista, um advogado, dois alfaiates, um gráfico, um vassoureiro,
um eletricista, um barbeiro e um pedreiro.

Já em sua origem o partido de Octávio Brandão e, um pouco mais tarde, de Luís
Carlos Prestes, exibia como característica o forte vínculo com a classe trabalhadora.
Na longa história do Partido Comunista do Brasil, dois fatos são dignos de nota. Em
primeiro lugar, é o partido mais antigo do País, com 93 anos de história – algumas
vezes, querida Jô, você se abrigou junto ao nosso querido MDB, o MDB de luta, o
MDB de verdade, aquele MDB que em Minas prezamos –, dos quais passou seis
décadas na clandestinidade, em um período de muitas lutas e desafios.

Em segundo lugar, temos observado que o termo “comunista” voltou a circular de
forma pejorativa nas redes sociais e em manifestações populares, despertando um
erro histórico que não faz sentido em pleno século XXI. É preciso lembrar que, com o
golpe militar de 1964, o partido, já como PCdoB, viveu um dos piores momentos da
sua história, com muitas prisões, exílios, desaparecimentos, torturas e assassinatos.
Nos anos de 1970, participou da Guerrilha do Araguaia, que resultou no assassinato
de diversos militantes do partido.

No  presente,  o  partido  de  nomes  expressivos,  como  João  Amazonas,  também
completa 30 anos de legalidade, contribuindo para fazer do Brasil uma nação mais
democrática, reivindicando um projeto nacional de desenvolvimento para o País e o
aumento do protagonismo dos movimentos sociais. Durante sua festa de aniversário,
no mês passado, foi destacado que, “embora tenha uma bancada pequena, o PCdoB
passa a impressão de que é muito maior  numericamente,  com uma força que se
multiplica aqui...”  – quantas vezes eu vi  essa Jô Moraes se agigantar no Plenário
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como se fosse aqui mais do que dez bancadas – “...pela intervenção de cada um dos
seu parlamentares comunistas em Plenário”.

Da mesma forma, contamos, no Parlamento mineiro, com esse PCdoB aguerrido,
que ajuda a fortalecer  nossa democracia.  Assim,  fazendo menção aos deputados
Celinho do Sinttrocel, Mário Henrique Caixa, que hoje se encontra no México e com
certeza dará grandes alegrias,  e Ricardo Faria – cumprimento também o Geraldo
Pimenta,  que  fará  parte  ainda  esta  semana  desta  Casa,  na  sexta-feira  –,
cumprimentamos  todos  aqueles  que  se  identificam  com  os  ideais  do  Partido
Comunista  do  Brasil:  trabalhadores,  estudantes,  intelectuais  e  artistas.  Muito
obrigado.

Neste momento,  passaremos a presidência ao autor  do requerimento,  deputado
Celinho do Sinttrocel, para que o PCdoB presida também esta Casa. Muito obrigado a
todos.

Palavras do Sr. Carlin Moura
Quero saudar a calorosa militância do Partido Comunista do Brasil; nossos amigos

e  amigas;  telespectadores  da  TV Assembleia  que,  de  todos  os  cantos  de  Minas
Gerais,  assistem a  esta  importante  reunião;  todos os  movimentos  populares  aqui
presentes,  na  pessoa  da  nossa  querida  Beatriz  Cerqueira,  presidenta  da  Central
Única dos Trabalhadores; todos os nossos deputados e deputadas,  na pessoa do
deputado Adalclever Lopes, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas  Gerais;  e  toda  a  direção  do  Partido  Comunista  do  Brasil,  na  pessoa  da
deputada federal Luciana Santos, ex-prefeita de Olinda, que representa este partido
que  tem  sempre  a  marca  da  modernidade,  este  partido  com  a  maior  bancada,
proporcionalmente, de mulheres na Câmara Federal e o primeiro partido comunista a
ter uma mulher como presidenta, agora em maio. Seja bem-vinda, deputada Luciana
Santos, a Minas Gerais; temos um orgulho muito grande de recebê-la aqui.

Queria, bem rapidamente, resumir: hoje, comemoramos 93 anos de uma instituição
político-partidária,  o  Partido  Comunista  do  Brasil;  de  uma  instituição  que  tem
justamente a marca da contemporaneidade.  O PCdoB é uma instituição cada dia
mais moderna.

Quero  aqui  parafrasear  o  nosso  Clube  da  Esquina:  “por  que  se  chamavam
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homens”, por que se chamavam homens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras,
também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem; e o PCdoB tem o orgulho
de carregar consigo o sonho de uma sociedade justa; o sonho de uma sociedade que
vem combatendo permanentemente a exploração do homem pelo homem; o sonho
de uma sociedade que aproxima as pessoas; o sonho de uma sociedade que sabe
que  o ser  humano depende da produção,  da  transformação  da natureza,  e  essa
transformação  é  coletiva,  portanto  é  mais  do  que  justo  termos  o  sonho  de  nos
apropriarmos do fruto do nosso trabalho. Por isso, o PCdoB tem sempre o sonho do
socialismo, e esse sonho vai se transformando em realidade dia após dia, ano após
ano, luta após luta, nesses 93 anos de história do nosso partido no Brasil – e que vão
muito mais além, na luta de todos os homens e mulheres do mundo.

Então,  para  nós,  isso  é  muito  importante.  E  hoje  continuamos  a  construir  esse
sonho, o sonho de um Brasil  atual, moderno, onde temos o orgulho de dizer que
estamos fazendo, sim, a diferença; temos o orgulho de dizer que apresentamos para
o Brasil, nos últimos 12 anos, grandes avanços; temos o orgulho de dizer que o Brasil
não abre mão de ser uma pátria educadora, e a nossa presidenta Dilma tem-nos
conduzido a isso porque sabe da importância do investimento na educação infantil; da
importância dos royalties do pré-sal para a educação; da importância, ano após ano,
de aumentar os investimentos na educação do Brasil.

E  é  por  isso,  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  que  estamos  conduzindo  em
Contagem,  com  o  apoio  da  presidente  Dilma,  a  universalização  do  acesso  à
educação infantil para garantir vagas para todas as crianças de zero a 5 anos, com a
meta de alcançar  essa universalização ainda em 2018.  Isso só é possível  com o
investimento do pré-sal.  A elite  brasileira tem tanto pavor da Petrobras, tem tanto
pavor do pré-sal porque sabe que esse dinheiro será investido na emancipação do
povo brasileiro. Como diz o ministro Renato Janine, é por meio da educação que nós
combatemos a miséria e o preconceito.

Também temos o orgulho de dizer que nós combatemos, sim, a corrupção. Não
combatemos a corrupção da boca para a fora, combatemos com ações concretas.
Nos  últimos  12  anos  avançamos  muito  o  portal  da  transparência,  o  acesso  à
informação plena, o controle e o monitoramento. Até pouco tempo, antes de 1988,



1416
____________________________________________________________________________

prefeitos e gestores decidiam o que fariam nas suas cidades na base da caneta, nas
base  do  desejo.  Andavam  e  decidiam.  Assinavam  um  cheque  e  nem  sempre
prestavam  contas.  Quando  desapropriavam  um  terreno,  nem  sequer  tinham  a
obrigação de pagar. O País mudou com a Constituição Cidadã de 1988, e é por isso
que nos últimos 12 anos temos fortalecido o Ministério Público, a Polícia Federal, as
instituições de controle, especialmente a participação popular, porque o que eles mais
temem  são  os  conselhos  de  participação  popular,  o  povo  participando,  as
conferências populares. Disso eles têm medo.

Nós também combatemos a corrupção quando propomos o fim do financiamento
privado  nas  eleições.  Quem  tem  que  financiar  as  eleições  é  o  próprio  povo.  A
influência do poder econômico não pode determinar quem vai compor o parlamento
ou quem vai  ser  eleito  para  dirigir  esse ou aquele  órgão.  Essa é a forma de se
combater a corrupção no País.

O PCdoB é, acima de tudo, sintonizado com as bandeiras mais atuais do nosso
povo. O que o povo hoje mais precisa é de investimento na saúde pública. Olhem a
justeza da nossa proposta do PCdoB. Queremos taxar as grandes fortunas. O que é
isso? Hoje, no Brasil, apenas 51 mil pessoas têm uma renda líquida anual superior a
R$4.000.000,00. É sobre essa renda acima de R$4.000.000,00, que atinge menos de
51  mil  pessoas,  que  devemos  fazer  a  taxação  financeira  das  grandes  fortunas.
Faremos isso para investir na saúde pública porque a saúde pública precisa de mais
recursos,  de  mais  dinheiro.  Avançamos  muito  com  o  programa  Mais  Médicos,
trazendo médicos para atender a nossa população, como é o caso de Contagem,
onde  temos  mais  de  127  médicos  desse  programa.  Precisamos  abrir  a  nossa
maternidade, abrir a nossa UPA JK, colocar em dia os exames especializados, fazer
com que a urgência e a emergência tenha mais efetividade para atender a nossa
população. É por isso que é necessário que aqueles que têm mais subsidiem aqueles
que mais necessitam. É para isso que existe a proposta de taxação das grandes
fortunas. O PCdoB é moderno porque está sintonizado com os momentos atuais.

E, para concluir, parafraseando o nosso grande Raul Seixas, o nosso partido jamais
deixa de ser internacionalista. O Raul Seixas já dizia: “As coisas que acontecem na
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França,  na  China,  na  Rússia,  em  Cuba,  na  Venezuela,  na  Bolívia,  no  Uruguai
modificam a nossa dança”.

O Brasil tem sido modificado com as ideias mais avançadas do mundo, as ideias do
socialismo, as ideias dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Encerramos a nossa fala fazendo uma homenagem àquele que foi muito importante
para  a  América  Latina,  para  o  combate  à  exploração,  à  dominação  dos  povos.
Infelizmente, ele nos deixou, mas suas ideias estão cada dia mais vivas. Faço uma
homenagem  a  todos  os  socialistas,  todos  os  progressistas,  todos  aqueles  que
acreditam no sonho permanente; faço uma homenagem ao nosso grande escritor e
jornalista uruguaio Eduardo Galeano, que sempre lutou pelo combate à exploração.
Viva o Partido Comunista do Brasil! Viva os sonhos que não envelhecem jamais!

Sr.  Presidente,  deram-me  a  tarefa  de  convidar  publicamente  todos  os
trabalhadores, as trabalhadoras, os progressistas do Brasil para a grande jornada de
combate ao Projeto de Lei nº 4.330, que quer retirar os direitos dos trabalhadores.
Convido a CUT, a CTB, os movimentos sociais e os sindicatos para o dia nacional de
luta, 15 de abril,  contra a terceirização, assim como ocorreu a luta em defesa da
Petrobras. O encontro terá início às 4h30min da manhã – operário acorda cedo – na
nossa grande concentração, na Cidade Industrial, a cidade operária. A partir das 16
horas,  estaremos reunidos na nossa gloriosa Praça Afonso Arinos.  Viva o Partido
Comunista do Brasil!

Apresentação Musical
O locutor – Neste momento, teremos a apresentação artística do grupo Meninas de

Sinhá,  que nos brindará  com a execução das canções  Xô Tristeza,  de Ephigênia
Lopes, e Tá Caindo Fulô, de Domínio Público.

– Procede-se à apresentação musical.
O presidente (deputado Celinho do Sinttrocel) – Quero agradecer às Meninas de

Sinhá pela belíssima apresentação musical.
Vamos encerrar esta solenidade, porém, pós-encerramento, quero pedir que todos

permaneçam no Plenário, pois convidaremos as pessoas que serão homenageadas
pelo  PCdoB  para  se  posicionarem  à  frente  para  entregarmos  as  placas  de
homenagem do PCdoB.
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Encerramento
O presidente – A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença  e,  cumprido  o  objetivo  da  reunião,  encerra  a  reunião,  convocando  as
deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
14/4/2015.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 57/2015

Comissão de Cultura
Relatório

De  autoria  dos  deputados  Fred  Costa  e  Noraldino  Júnior,  o  projeto  de  lei  em
epígrafe  dispõe sobre  a  apresentação de sessões  de cinema,  de  espetáculos  de
música, teatro e dança, e de palestras literárias nas escolas estaduais do Estado de
Minas Gerais.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de
Cultura e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.  A Comissão de
Constituição e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Cabe agora a esta comissão emitir  parecer quanto ao mérito da proposição, nos
termos do art. 102, XVII, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por finalidade proporcionar aos alunos, educadores,

servidores  e  comunidade  do  entorno  das  escolas  públicas  estaduais  acesso  a
espetáculos e eventos de natureza cultural e artística, por meio do “Projeto Escola e
Arte”, a ser instituído pela Secretaria de Estado de Educação.

Para  adequar  a  matéria  aos  parâmetros  jurídicos,  constitucionais  e  legais  a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, de modo a incluir
uma nova diretriz na Lei nº 11.726, de 30/12/1994, que dispõe sobre a política cultural
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do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de incentivar o acesso da comunidade
escolar a produções artístico-culturais.

Estamos de acordo com a solução proposta pela comissão precedente, tendo em
vista que uma das ações estratégicas das políticas de cultura deve ser a integração
com  as  políticas  de  educação,  especialmente  no  que  se  refere  a  iniciativas  e
programas  de  difusão  e  promoção  do  acesso  aos  bens  culturais.  A modificação
sugerida no Substitutivo nº 1 incide no art. 71 da lei de política cultural, que trata da
atuação conjunta das Secretarias de Estado de Cultura e de Educação em programas
voltados ao público escolar.

Diante da oportunidade de aperfeiçoar a referida lei, entendemos ser conveniente
atualizar o texto da norma vigente no que diz respeito à terminologia atualmente em
uso na área educacional. O caput do artigo modificado usa a expressão “escolas de
1º  e  2º  graus”,  hoje  em  desuso.  A  expressão  adequada  para  esses  níveis  da
educação  básica  é  “escolas  de  ensino  fundamental  e  médio”,  motivo  pelo  qual
apresentamos  o  Substitutivo  nº  2,  nele  preservando  a  essência  da  modificação
proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 57/2015 na forma

do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera o art. 71 da 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. 1º – O caput do art. 71 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso IV a seguir
redigido:

“Art. 71 – As Secretarias de Estado de Educação e de Cultura desenvolverão, nas
escolas de ensino fundamental e médio, programas conjuntos, destinados a alunos e
professores, voltados para:

(…)
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IV  –  o  acesso  a  espetáculos  e  eventos  de  música,  dança,  literatura,  teatro  e
sessões de cinema.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Bosco, presidente – Thiago Cota, relator – Cristina Corrêa – Wander Borges.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 15/4/2015, as seguintes comunicações:
Da deputada Celise Laviola em que notifica sua ausência do País no período de 19

a 26/4/2015. (– Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Mário Henrique Caixa em que notifica seu afastamento do exercício

do mandato a partir de 17/4/2015 para assumir o cargo de secretário de Estado de
Turismo. (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE ABRIL DE 2015

ATA
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 16/4/2015
Presidência do Deputado João Vítor Xavier

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discurso  do  deputado  Fabiano  Tolentino;  aprovação  –  Registro  de  Presença  –
Correspondência: Mensagens nºs 15 a 18/2015 (encaminhando as Indicações nºs 10
a  13/2015,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  –  2ª  Fase  (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 29/2015
– Projetos de Resolução nºs 9 e 10/2015 – Projetos de Lei nºs 1.101 a 1.125/2015 –
Requerimentos  nºs  421  a  469/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.021  a
1.040/2015 – Proposições não Recebidas: Projeto de lei complementar do deputado
Tito Torres – Questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos – Encerramento.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever  Lopes  –  Braulio  Braz  –  Ulysses  Gomes  –  Alencar  da  Silveira  Jr.  –

Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Cabo Júlio – Carlos
Pimenta – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Dirceu
Ribeiro  – Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire – Duarte Bechir  – Elismar  Prado –
Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fred Costa – Geisa Teixeira – Gil  Pereira –
Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Ivair Nogueira –
João Alberto – João Leite – João Vítor  Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela –
Neilando Pimenta – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Roberto Andrade
– Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei
Miranda – Wander Borges.

Abertura
O  presidente  (deputado  João  Vítor  Xavier)  –  Às  14h15min,  a  lista  de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
– O deputado Anselmo José Domingos, 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

Fabiano Tolentino.
O  deputado  Fabiano  Tolentino  –  Sr.  Presidente,  deputado  João  Vítor  Xavier,

secretário Anselmo, ouvi a ata neste momento e gostaria de deixar registrado meu
agradecimento a todos os líderes desta Casa porque ontem a reunião foi paralisada
às 15 horas para realizar neste Plenário audiência publica da Comissão de Política
Agropecuária. O encontro lotou o Plenário, mais de 700 pessoas estiveram presentes.
São  produtores  rurais  endividados,  passando  dificuldades.  Estamos  buscando  a
renegociação  de  suas  dívidas.  Sabemos  que  é  uma tarefa  difícil.  Chegaremos  a
Brasília unidos e fortes. Ontem foi só o início. Já fizemos o requerimento para irmos
ao  governador  do  Estado,  Dr.  Fernando  Pimentel;  também  ao  vice-governador,
Antônio  Andrade,  que é  pecuarista,  e  sabe das  dificuldades,  para  juntos  irmos  a
Brasília  discutir  com a nossa ministra Kátia  Abreu a relação do endividamento do
produtor rural de Minas e de todo o Brasil. Estavam presentes aqui os bancos, as
instituições,  a  quem  tenho de  agradecer  a  vinda,  bem como o  nosso ex-ministro
Alysson Paulinelli,  que falou tão bem. O secretário enviou o João para estar aqui
conosco.  Esteve,  também, o Marcílio,  do MDA. Então,  realmente foi  uma reunião
muito boa. Agradecemos à Faemg, pois foi ela que buscou o produtor para estar aqui,
juntamente com os produtores rurais; a Asrom, sociedade de todos os produtores e
sindicatos  rurais  do  Centro-Oeste.  É  uma  instituição  importante  para  esse  setor.
Assim,  acho  que  foi  engrandecedor  para  esta  Casa  podermos  escutar  todos  os
produtores presentes. Todos tiveram direito à fala. Acho que é isso que é audiência:
mostrarmos  o  valor  do  segmento  por  meio  das  falas  dos  produtores  que  aqui
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estiveram. Mostraram os seus problemas e as suas dificuldades. Deputado Anselmo
José Domingos e presidente João Vítor Xavier, se hoje o setor agropecuário fechar as
portas e as porteiras de suas fazendas, o Brasil para, não chega alimento à mesa,
não  chega  leite  às  gôndolas  dos  supermercados.  Então,  assim  como  os
caminhoneiros fizeram, quando por cinco ou seis dias ficaram parados nas estradas e
tivemos grandes problemas, imaginem se os produtores rurais cismarem em fechar
as suas porteiras. Não teremos carne, hortifrutigranjeiros e leite. Será, realmente, um
caos total. Então, temos de dar valor ao produtor rural que dia a dia está lá plantando,
colhendo, criando o seu gado, tirando leite com dificuldade e que ontem estava aqui
na Assembleia Legislativa, na capital de Minas Gerais, falando de todos os problemas
que  o  afetam neste  momento.  Assim,  agradecemos  aos  deputados  da comissão:
deputado Emidinho Madeira, que não estava presente, mas é sempre um parceiro; o
deputado Nozinho; deputado Inácio Franco; deputado Rogério Correia, que tem um
papel  fundamental  de  nos  levar  à  ministra  Kátia  Abreu.  Assim,  agradecemos  a
presença de todos. Cito aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, um defensor, um
batalhador do meio rural. Além disso, deputados Anselmo e João Vítor, mais de 20
deputados passaram por  essa audiência pública.  Nunca vi  nesta Casa,  em cinco
anos, uma audiência com tanta presença de deputados. Agradeço a todos os que
contribuíram,  que  falaram,  que  deixaram  sua  opinião,  cobraram  do  governo  e
mostraram que realmente temos coisas a fazer para o meio rural. Muito obrigado a
todos e obrigado a esta Casa,  que,  solicitamente,  aprovou esse pedido nosso na
parte da manhã ainda. Quando vimos que havia uma mobilização muito grande e que
nos outros espaços desta Casa não caberiam tantas pessoas, esta Casa se mobilizou
para que a reunião do Plenário terminasse às 15horas e pudéssemos fazer  essa
belíssima audiência pública. Ficamos aqui até às 19h30min, discutindo, aprovando
proposições e requerimentos. Chegaremos a Brasília  com muita força,  a força do
campo  e  do  produtor  rural  com  esta  comissão.  Muito  obrigado  a  todos.  Deixo
registrado esse nosso agradecimento em ata.

O presidente – Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.
Registro de Presença

O presidente – A presidência registra a presença, nas galerias, de servidores do
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Ministério Público do Estado. São sempre muito bem-vindos a esta Casa.
Correspondência

– O deputado Douglas Melo, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 15/2015*

Belo Horizonte, 13 de abril de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d”  do inciso XXIII  do art.  62 da  Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome do Senhor Hugo
Vocurca  Teixeira  para  o  cargo  de  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

A referida  autarquia  tem  por  finalidade  prestar  assistência  médica,  hospitalar,
farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS.

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 do IPSEMG.

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 10/2015
Indicação do nome do Sr. Hugo Vocurca Teixeira para o cargo de presidente do

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  –
Ipsemg.

– À Comissão Especial.
“MENSAGEM Nº 16/2015*

Belo Horizonte, 7 de abril de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d”  do inciso XXIII  do art.  62 da  Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome do Senhor Flávio
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Góes Menicucci para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Obras Públicas
do Estado de Minas Gerais – DEOP.

A referida autarquia tem por finalidade planejar, projetar, coordenar e executar obras
de engenharia de interesse da administração pública estadual.

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 Diretor-Geral do DEOP.

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 11/2015
Indicação do nome do Sr. Flávio Góes Menicucci para o cargo de diretor-geral do

Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – Deop.
– À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 17/2015*
Belo Horizonte, 13 de abril de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d”  do inciso XXIII  do art.  62 da  Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  do  Senhor
Márcio  da  Silva  Botelho  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária – IMA.

A referida  autarquia  tem por  finalidade planejar,  coordenar,  executar  e fiscalizar
programas de produção, de saúde e de defesa sanitária animal e vegetal; fiscalizar o
comércio e o uso de insumos e produtos agropecuários e os criatórios e abates de
animais silvestres;  exercer a inspeção vegetal  e  a de produtos de origem animal;
padronizar e classificar vegetais e realizar promoções agropecuárias no Estado, na
forma do regulamento e das diretrizes dos Governos Estadual e Federal.

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 Diretor-Geral do IMA.
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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 12/2015
Indicação do nome do Sr. Márcio da Silva Botelho para o cargo de diretor-geral do

Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.
– À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 18/2015*
Belo Horizonte, 13 de abril de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d”  do inciso XXIII  do art.  62 da  Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  do  Senhor
Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso para o cargo de membro da Diretoria Colegiada
da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG.

A referida autarquia tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

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 membro da Diretoria Colegiada da ARSAE-MG.

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

INDICAÇÃO Nº 13/2015
Indicação do nome do Sr. Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso para o cargo de

membro  da  Diretoria  Colegiada  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais –
ARSAE-MG.

– À Comissão Especial.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2015

Acrescenta o § 5º ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,
que  institui  o  Regime Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores
públicos do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 8º – (…)
§ 5º – A aposentadoria por invalidez dos servidores estaduais, quando proporcional,

não será inferior a 70% (setenta por cento) do valor resultante do cálculo previsto no
art. 40 da Constituição Federal ou na Emenda à Constituição Federal nº 70, de 29 de
março de 2012.”.

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Marília Campos
Justificação: A aposentadoria por invalidez dos servidores públicos, em casos de

doenças ou acidentes considerados menos graves, é calculada de forma proporcional
ao tempo de contribuição. Ou seja, seu valor é de 1/35 por ano de contribuição, se
homem, e 1/30 por ano de contribuição, se mulher. Assim, o servidor é duramente
penalizado caso fique inválido ainda jovem. O INSS não adota o cálculo proporcional
ao tempo de contribuição.

A situação atual é a seguinte: a) os servidores que iniciaram a carreira pública até
31/12/2003 têm aposentadoria por invalidez integral nos casos de doenças graves ou
incuráveis; e o cálculo é proporcional ao tempo de contribuição nos demais casos
(base de cálculo é a  última remuneração);  b)  para  os  servidores que iniciaram a
carreira pública a partir  de 1º/1/2004, o valor da aposentadoria por invalidez é de
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100% da média salarial retroativa a julho de 1994 nos casos de doenças graves e
incuráveis e o cálculo é proporcional nos demais casos (a base de cálculo é a média
salarial).

Tramita  no  Congresso  a  Proposta  de  Emenda  Constitucional  nº  170/2012,  que
acaba com o cálculo proporcional. O principal mérito dessa proposta é acabar com o
cálculo  da  aposentadoria  por  invalidez  proporcional  nos  casos  das  doenças
consideradas graves e também menos graves. A aposentadoria por invalidez, se essa
proposta for aprovada, ficará assim: a) para os servidores que iniciaram a carreira
pública até 31/12/2003, a aposentadoria corresponderá, em qualquer caso, a 100%
da última remuneração e será respeitada a paridade; b) para os servidores admitidos
a partir de 1º/1/2004, o cálculo continua a ser feito pela média salarial, mas acaba
também o cálculo proporcional,  ou seja, a aposentadoria será de 100% da média
salarial  tanto  no  caso das  doenças graves como no  caso daquelas  consideradas
menos graves, e o reajuste dos proventos será feito pelo INPC.

Essa proposta tem recebido enorme apoio no Congresso, tendo sido aprovada na
Câmara dos Deputados por unanimidade. Ela foi remetida ao Senado Federal.

No entanto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode antecipar-se ao debate
nacional e aprovar uma lei complementar minimizando as perdas dos servidores até
que a referida proposta seja aprovada no Congresso Nacional. A legislação federal
não permite que os Estados suprimam o cálculo proporcional da aposentadoria por
invalidez, mas a Orientação Normativa SPS nº 2/2009, do ministério da Previdência
Social, em seu art. 56, determina que os estados fixem um percentual mínimo para a
aposentadoria  por  invalidez  quando  proporcional  ao  tempo  de  contribuição.
Sugerimos que esse percentual mínimo para a aposentadoria por invalidez seja de
70%.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.
– 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 9/2015
Susta os efeitos da Deliberação CCGPGF nº 1, de 11 de fevereiro de 2015, que
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estabelece diretrizes referentes à concessão de férias-prêmio ao servidor público da
administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica sustada a Deliberação CCGPGF nº 1, de 11 de fevereiro de 2015, da

Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, que estabelece
diretrizes  referentes  à  concessão  de  férias-prêmio  ao  servidor  público  da
administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
João Leite – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – João Vítor Xavier – Sargento

Rodrigues – Wander Borges.
Justificação: Este projeto de resolução tem por finalidade precípua interromper os

efeitos de deliberação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e
Finanças – CCGPGF –, órgão subordinado à Seplag. A medida tem fundamento nos
incisos  XXX e  XXXI do  art.  62  da  Constituição do Estado,  que estabelecem que
compete privativamente à Assembleia Legislativa “sustar os atos normativos do Poder
Executivo  que  exorbitem  do  poder  regulamentar  ou  dos  limites  de  delegação
legislativa”  e  “fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,  inclusive  os  da
administração indireta”.

Ora, a resolução em apreço, ao pretender “estabelecer diretrizes” para a concessão
de  férias-prêmio  ao  servidor  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado,  limita
direitos  constitucionais  assegurados,  o  que  extrapola,  de  maneira  flagrante  e
arbitrária, o poder regulamentar da administração. Com isso, se impõe ao Legislativo
o poder-dever de controlar tal ato abusivo e arbitrário.

Vejamos o que dispõe o art. 1º, caput e § 1º, da indigitada resolução:
“Art. 1º – O afastamento do servidor público da Administração Direta e Indireta do

Estado de Minas  Gerais,  para  gozo  de férias-prêmio,  fica  limitado  a  um  mês  no
exercício  de  2015,  para  todos  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Direta  e
Indireta do Poder Executivo.

§ 1º – Os servidores públicos que estiverem em gozo de férias-prêmio na data da
entrada  em  vigor  desta  Deliberação  poderão  permanecer  afastados  até  a
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integralização do período de um mês do afastamento  em curso,  após o que fica
vedado o início de novo período de afastamento, nos termos desta Deliberação”.

A Constituição do Estado, ao tratar dos direitos dos servidores públicos civis, dispõe
em seu art. 31, § 4º, textualmente:

“Art. 31 – (…)
§ 4º – Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e

função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais”.

Ou seja, não é necessário nenhum conhecimento profundo de hermenêutica para
constatar  o  absurdo  da  norma  editada  pelo  Executivo.  O  Texto  Constitucional  é
claríssimo,  e  o  direito  inalienável  ali  contido  é  assegurado  ainda  em  normas
infraconstitucionais,  como  o  próprio  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do
Estado de Minas Gerais, de 1952.

Assim, de forma regular e rotineira,  as férias-prêmio são concedidas por ato da
autoridade  pública,  após  requerimento  do  servidor.  Obviamente,  ao  se  analisar  o
pedido, são consideradas a conveniência e a oportunidade para seu atendimento,
tendo em vista o interesse da administração e a continuidade da prestação do serviço
público. Deferido o pedido, o ato é publicado no diário oficial.

O que se vê agora, com a publicação da deliberação em comento, é a violação pura
e simples de direito histórico dos servidores estaduais. Cabe ao Poder Legislativo, no
exercício pleno de suas competências constitucionais,  fazer retornar aos trilhos da
legalidade um ato que fere, macula, ofende e humilha o servidor público do Estado de
Minas Gerais.

– 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 10/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 1.582/2011)

Susta os efeitos  do Memorando Circular  nº  12.947.2/06,  de 1º  de novembro de
2006, expedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º – Ficam sustados os efeitos do Memorando Circular nº 12.947.2/06, de 1º de
novembro de 2006, expedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A medida proposta neste projeto de lei, referente à sustação de efeitos

de  dispositivos  de  ato  normativo,  possui  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,  com  efeito,  que  o  Memorando  Circular  nº  12.947.2/06,  de  1º  de
novembro de 2006, expedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar, exorbita o que
determina  a  lei  com  relação  ao  pagamento  da  indenização  para  aquisição  de
fardamento, nos termos do art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 1989.

Não obstante determine a citada lei que a única condição a ser preenchida pelo
militar para perceber a indenização para aquisição de fardamento seja “estar na ativa”
(“Art. 32 – Aos militares do Estado da ativa será assegurado pelo Estado, a título de
indenização  para  aquisição  de  fardamento  necessário  ao  desempenho  de  suas
funções, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração básica
do Soldado de 1ª Classe, a ser paga anualmente no mês de abril”), na redação dada
ao art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 1989, pelo art. 1º da Lei nº 16.076, de 2006,
causa-nos  desagradável  surpresa  tomar  conhecimento  das  restrições  ilegais
impostas pelo citado memorando circular.

Infere-se  da  norma citada que o Comando-Geral  da  Polícia  Militar  exorbitou na
regulamentação,  criando,  por  meio  de  resolução,  nova  regra.  Ultrapassou,  dessa
forma, o âmbito de suas funções, colocando em risco a independência e a harmonia
entre os Poderes, com prejuízo para os militares.

Contamos,  assim,  com  o  apoio  dos  eminentes  colegas  para  aprovação  deste
projeto de resolução.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  195,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.101/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares da Região do Córrego Volta Grande, com sede no Município de Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais e

Agricultores Familiares da Região do Córrego Volta Grande, com sede no Município
de Caratinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Adalclever Lopes
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais e Agricultores  Familiares  da  Região do  Córrego
Volta Grande, que em muito tem contribuído com a comunidade local, sempre com
objetivos filantrópicos, beneficentes,  assistenciais,  sociais,  educativos e esportivos,
como também na promoção da cultura e da saúde.

–  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 1.102/2015
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Ubaporanga, com sede no Município de Ubaporanga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Ubaporanga, com sede no Município de Ubaporanga.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação:  A Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –  de

Ubaporanga, com sede nesse município, constituída sob a forma de pessoa jurídica
de direito privado e sem fins lucrativos, objetiva atender as pessoas com deficiência
intelectual  e  múltipla,  prestando-lhes  serviços  nas  áreas  de  educação  especial,
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saúde, esporte e lazer, entre outras. A Apae trabalha pela inclusão social e laborativa
de seus associados, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

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

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

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.103/2015
Declara de utilidade pública o São Cristóvão Esporte Clube, com sede no Município

de Perdões.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o São Cristóvão Esporte Clube, com

sede no Município de Perdões.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Adalclever Lopes
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública o

São Cristóvão Esporte Clube, que tem contribuído valorosamente para a difusão do
civismo e  da  cultura  física,  por  intermédio  de  esportes  de  todas  as  modalidades
amadoristas, sobretudo o futebol.

–  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 1.104/2015
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural, Religiosa e Social,

com sede no Município de Carvalhópolis.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária,  Cultural,

Religiosa e Social, com sede no Município de Carvalhópolis.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Ulysses Gomes
Justificação:  A Associação  Comunitária,  Cultural,  Religiosa  e  Social  tem  como

finalidade a integração da comunidade de Carvalhópolis,  em especial  a  do Bairro
Jardim  Bela  Vista  II,  buscando  a  melhoria  de  convívio  dos  seus  membros  e  a
conscientização das suas potencialidades.

Tendo em vista que a associação cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.105/2015
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Morada do Sol I & II – ACBMS –, com sede no Município de Lavras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores dos Bairros Morada do Sol I & II – ACBMS –, com sede no Município de
Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Adalclever Lopes
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Morada do Sol I & II, que em
muito tem contribuído com a comunidade local, sempre com objetivos filantrópicos,
beneficentes,  assistenciais,  sociais,  educativos  e  esportivos,  como  também  na
promoção da cultura e da saúde.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do



1435
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 1.106/2015
Concede anistia aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

que participaram de greve ou movimentos reivindicatórios realizados pelo sindicato de
sua categoria, ocorridos em 17 de novembro de 2011 e de 23 de novembro a 14 de
dezembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica concedida anistia aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais que se ausentaram do serviço pela adesão à greve ou aos movimentos
reivindicatórios realizados pelo sindicato de sua categoria em 17 de novembro de
2011 e de 23 de novembro a 14 de dezembro de 2011.

§ 1º – Em até trinta dias após a publicação desta lei, o servidor beneficiado que
sofreu corte remuneratório deverá ter restituída a remuneração descontada, com os
reflexos financeiros retroativos correspondentes.

§ 2º – Fica assegurado o cômputo do período indicado neste artigo como tempo de
serviço e de contribuição, para todos os efeitos, inclusive para fins de promoções e
aposentadoria.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  O  constituinte  de  1988  assegura  ao  servidor  público  o  direito  à

organização em sindicatos e à realização de greve.
O artigo 37, VI, da Constituição da República, assegura aos servidores o direito à

livre associação sindical. No mesmo passo, o seu inciso VII prevê que “o direito de
greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”.

Não tendo ainda sido editada tal lei, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento dos Mandados de Injunção nº 670,  708 e 712, definiu que, até que o
Congresso Nacional edite a lei específica de que trata o artigo 37, VII da Constituição
da República, aplicar-se-á, no que couber, a Lei nº 7.783, de 1989 – Lei Geral de
Greve.
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A decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal constitui um importante avanço
no sentido de assegurar aos servidores públicos o pleno exercício do direito de greve.

Entretanto, os termos da Lei nº 7.783, de 1989, são insuficientes no que toca à
garantia aos servidores públicos de que não terão os dias de greve marcados como
faltas  e  que,  por  consequência,  não serão prejudicados futuramente em questões
como aposentadoria,  progressão funcional  e  não realização de descontos  de sua
remuneração.

A Lei Geral de Greve determina em seu artigo 6º, § 2º, que “é vedado às empresas
adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem
como capazes de frustrar a divulgação do movimento”.

O que se vê atualmente é que os servidores públicos encontram-se numa situação
de  desigualdade  de  armas  com  relação  à  administração,  pois,  parte  dos  órgãos
públicos opta pelo desconto remuneratório  automático dos servidores por  suposta
identidade  com  a  falta  injustificada,  equivalência  vedada  pelo  Supremo  Tribunal
Federal.

É certo que o temor de que serão descontados os dias parados, ou que serão
lançadas faltas injustificadas na ficha funcional do servidor, com as consequências
negativas daí advindas, acaba por desestimulá-lo a aderir ao movimento, mesmo que
assim deseje.

Sendo  o  direito  à  greve  um  direito  fundamental  social  constitucionalmente
assegurado, é certo que as questões que surjam relativamente aos limites de seu
exercício  devem  ser  resolvidas  segundo  a  ótica  da  interpretação  dos  princípios
constitucionais.

Também é certo que, em se tratando de interpretação e aplicação de normas que
versem sobre direitos fundamentais, há que se homenagear o princípio da máxima
eficácia  e  máxima  efetividade,  segundo  o  qual  deve  se  rechaçar  qualquer
interpretação ou disposição legal que vise limitar, diminuir ou restringir a aplicação e a
efetividade de tais direitos.

Tal regra é imperativo extraído do próprio Texto Constitucional, como bem assevera
Gisela Maria Bester:
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“Conforme  velhas  lições  deixadas  por  Francisco  Campos,  ‘uma  cláusula
constitucional não é uma caixinha de segredos, de que os prestidigitadores extraem
os  mais  heterogêneos  objetos.’  Nesse  sentido,  embora  exista  uma  abertura
interpretativa muito grande no que diz respeito ao Texto Constitucional brasileiro de
1988, notadamente pelo número de princípios  que trouxe – muitos novos – e por
cláusulas  de  abertura  constitucional  facilmente  identificáveis,  há  que  haver  uma
postura  de  fidelidade  constitucional  por  parte  de  todos  aqueles  que  por  ela  têm
reconhecidos não só direitos mas também recebido deveres fundamentais.  Dentre
seus destinatários,  assomam com especial  destaque aqueles  que prioritariamente
possuem o dever  de  guardar  e  respeitar  a  Constituição:  os  três  Poderes  por  ela
constituídos, que juram solenemente cumpri-la e defendê-la (conforme teor do pouco
lembrado art. 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

Entendo  essa  fidelidade  constitucional  como  o  exercício  da  interpretação  dos
preceitos  constitucionais  da  forma  mais  adequada  possível,  e  uma  interpretação
adequada  das  normas  constitucionais  que  tratam  de  direitos  fundamentais,  no
contexto da Constituição de 1988 tem necessariamente que se pautar pelos deveres
impostos  ao  intérprete  pelos  §§1º  e  2º  do  seu  art.  5º,  respectivamente:  máxima
eficácia  e  efetividade  das  normas  definidoras  de  direitos  fundamentais  pela
obrigatoriedade  de  sua  aplicabilidade  imediata  e  abertura  constitucional  para  o
reconhecimento de novos direitos fundamentais.”¹

Nesse sentido, o direito de greve do servidor público não pode sofrer limitações
outras  que  não  as  já  expressas  na  Constituição,  quais  sejam,  a  necessidade de
atendimento das necessidades urgentes da população e a vedação à greve abusiva.

Tais  limitações  só  devem  se  dar,  obviamente,  na  medida  em  que  sejam
indispensáveis  para assegurar  os ditames constitucionais supracitados. Também é
óbvio  que,  entre as  várias  limitações e  ferramentas jurídicas disponíveis,  deve-se
escolher aquelas menos limitadoras.

De igual forma, não se pode cogitar de uma limitação que acabe por impedir ou
esvaziar  o  exercício  do  direito  fundamental  de  greve  por  parte  dos  servidores
públicos.
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O desconto de dias parados ou o lançamento de faltas são medidas que oneram
individualmente cada um dos servidores que decidirem pela adesão ao movimento,
constrangendo os trabalhadores em franca violação não só ao Texto Constitucional,
mas também até mesmo ao art. 6º, § 2º, da Lei nº 7.783, de 1989.

Ainda conforme a Lei nº 869, de 1952 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais –, em seu art. 205, somente pode ocorrer a incidência de
descontos na remuneração dos servidores quando há previsão legal, hipótese que
não contempla a ausência por adesão à greve.

Além disso, por analogia, a vedação ao desconto remuneratório automático também
deriva  do  art.  45 da Lei  Federal  nº  8112,  de  1990,  salvo  por  imposição legal  ou
mandado judicial,  o que agrava a punição sofrida pelos servidores do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais pelo legítimo exercício de direito constitucional.

No  estado  atual  de  coisas,  é  sempre  e  exclusivamente  administrativa  a
determinação de descontar a remuneração, não havendo por parte dos servidores
uma forma de impedir tal decisão administrativa.

Assim, gera-se uma situação de enfrentamento e conflito de interesses entre os
servidores públicos e as entidades de classe destinadas a proteger seus interesses, o
que certamente fere de morte o exercício de tal direito que, muito embora seja de
caráter individual,  tem sua eficácia e efetividade anuladas quando não é exercido
coletivamente e com adesão sólida de toda a categoria.

Assim, deve ser rechaçada toda e qualquer atitude da administração pública que
acabe por desestimular o servidor a aderir a movimento paredista mediante o risco de
represálias ou consequências no campo individual.

Atualmente,  vários  outros  mecanismos  podem  ser  adotados  pela  administração
com o fim de assegurar que os serviços públicos essenciais  sejam prestados em
tempo de greve, garantindo que haja a compensação do trabalho não realizado nos
dias parados.

Ato  contínuo,  o  desconto  dos  dias  parados  e  o  lançamento  de  faltas  não  são
convenientes nem mesmo à administração,  vez que a esta,  bem assim  à própria
sociedade,  interessa,  em  última  análise,  que  o  servidor  público  trabalhe  e
desempenhe suas funções.
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Sem dúvida que a imediata opção pelo desconto dos dias parados sem sequer dar
ao  servidor  a  possibilidade  de  compensá-los  configura  restrição  injustificável  ao
direito constitucional à greve, violando o já citado princípio constitucional da máxima
efetividade  dos  direitos  fundamentais,  além  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

Isso porque, partindo-se da conclusão óbvia de que servidores se sentirão coagidos
a não aderir ao movimento ante a iminência, ou mesmo certeza, dos descontos dos
dias parados e registro de faltas injustificadas configuram limitação ao direito de greve
do servidor público.

Conquanto a limitação de um direito constitucionalmente assegurado só possa se
dar na medida em que seja necessária para a harmonização de tal direito com outro
dispositivo  constitucional,  eventual  prerrogativa  da  administração  de  optar
primeiramente  pelo  corte  de  ponto  se  revela  absolutamente  inútil  no  sentido  de
harmonizar  o  direito  de  greve  dos  servidores  com  o  direito  da  população  de  ter
assegurados os serviços públicos essenciais e as suas necessidades inadiáveis.

Do ponto de vista da preservação do erário,  a compensação ou a reposição de
horas também não configuram prejuízo,  eis  que inevitavelmente  haverá  nas  duas
hipóteses a contraprestação do serviço frente ao pagamento da remuneração.

Sem a greve, em uma relação de trabalho que aguarde apenas o reconhecimento
espontâneo  do  Estado,  o  quadro  remuneratório  e  de  carreira  desgastam-se
gradativamente, prejudicando também o interesse público na prestação de serviço de
qualidade,  realizado  por  profissionais  credenciados  e  comprometidos  com  o
cidadão/usuário.

¹  BESTER,  Gisela  Maria.  Dezesseis  anos  de  Constituição  Federal,  STF  e
interpretação  retrospectiva:  Prejuízos  aos  Direitos  Fundamentais  pela  falta  de
vontade de constituição. In ROCHA, Fernando Luiz Ximenes e MORAES, Filomeno
(coord).  Direito  Constitucional  Contemporâneo  –  Estudos  em  homenagem  ao
professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 335-336.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.107/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Congregação  das  Irmãzinhas  da  Imaculada

Conceição, com sede no Município de Igarapé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  Congregação  das  Irmãzinhas  da

Imaculada Conceição, com sede no Município de Igarapé.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Congregação

das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, com sede no Município de Igarapé, que se
encontra  em  funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por  finalidade
estatutária,  entre  outras,  a  formação humana,  social,  espiritual,  cultural,  científica,
profissional e pastoral da mulher vocacionada à vida consagrada na Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada Conceição.

Tem ainda o escopo de oferecer e desenvolver o ensino sob diversas formas, bem
como a cultura e a educação moral, ética, ecológica, cívica e religiosa; amparar a
população  empobrecida,  através  de  programas  e  projetos  de  assistência  social;
prestar serviços pastorais e profissionais nas áreas de educação, saúde e assistência
social  e  em qualquer  ministério,  de acordo com o carisma e a espiritualidade da
congregação; prestar assessoria com recursos humanos às instituições vinculadas
prestadoras de serviço, nas áreas de educação, saúde e assistência social.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.108/2015
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Beneficente de Artes Marciais

Corpus Contato, com sede no Município de Luz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Beneficente de
Artes Marciais Corpus Contato, com sede no Município de Luz.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: A Associação Cultural Beneficente de Artes Marciais Corpus Contato é

uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades  precípuas  a
integração social através das artes marciais.

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 1.109/2015
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caparaó o trecho de rodovia que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia AMG-

2985 – do Km 9 ao Km 11,2 – que liga a rodovia MG-111 ao Município de Caparaó.
Art.  2°  – Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Caparaó o

trecho de rodovia de que trata o art. 1°.
Parágrafo único – O trecho de rodovia a que se refere o caput deste artigo passa a

integrar o perímetro urbano do Município de Caparaó e destina-se à instalação de via
urbana.

Art. 3° – O trecho de rodovia de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.



1442
____________________________________________________________________________

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Tito Torres
Justificação: O trecho da rodovia de que trata esta proposição integra a AMG-2985,

que liga a MG-111 ao Município de Caparaó, com aproximadamente 2.200 metros,
sendo  imóvel  de  uso  comum,  de  propriedade  do  Estado,  sob  a  jurisdição  do
Departamento  de  Estrada  e  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG.
Ressalta-se ainda que o trecho em questão é bastante utilizado por moradores e vem
apresentando  um  crescente  movimento  ao  longo  dos  anos,  já  contando  com
iluminação  pública  e  calçamento,  apresentando,  portanto,  características  de
perímetro urbano.

O principal propósito é que com a desafetação seja possível realizar melhorias na
via  para atender  de forma mais  satisfatória  à  população caparaoense.  O objetivo
imediato é a construção de uma pista de caminhada que beneficiará cerca de 2 mil
moradores.

A desafetação permitirá que o trecho receba os investimentos necessários para a
referida instalação de pista de caminhada com recursos oriundos do Convênio nº
08/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Caparaó e a Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais. A expectativa é que o município conte
com mais uma opção de lazer e espaço para promoção da saúde, além de trazer
mais qualidade de vida à população.

Ressalta-se que a solicitada desafetação atende ao interesse público,  que deve
nortear o negócio jurídico em causa, conforme prevê o parágrafo único do art. 2º do
projeto,  que  estabelece  que  a  área  será  destinada  à  instalação  de  via  urbana,
integrando o perímetro urbano do município.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez
que o art. 3º da proposição prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for
utilizado com a finalidade prevista.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos
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municípios e do Distrito Federal, estabelece, no § 2º de seu art. 105, que a alienação
de  patrimônio  público  somente  pode  ser  realizada  se  autorizada  pelo  Poder
Legislativo. Em decorrência desse dispositivo, essa autorização é imprescindível.

Diante da importância deste projeto, contamos com o apoio dos nobres 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 1.110/2015
Institui no Estado a Semana de Conscientização sobre o Uso Racional da Água.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Uso Racional da

Água, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de março, com o
objetivo de estabelecer uma política de informação e conscientização, incentivando o
consumo consciente e o combate ao desperdício dos recursos hídricos.

Art. 2º – Na data instituída por essa lei, o poder público, através das secretarias de
Estado  e  dos  demais  órgãos  desenvolverá  atividades  de  conscientização  para
sensibilizar a sociedade sobre a importância do uso consciente dos recursos hídricos.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Esta proposição visa instituir a Semana de Conscientização sobre o

Uso  Racional  da  Água,  na  segunda  semana  do  mês  de  março,  antecedendo  à
comemoração  do  Dia  Mundial  da  Água,  com  o  objetivo  de  informar  sobre  a
importância  da  água,  incentivando  a  redução  de  consumo  e  o  combate  ao
desperdício,  de forma a assegurar  as  condições para o desenvolvimento social  e
econômico, com melhoria da qualidade de vida, em equilíbrio com o meio ambiente.
Torna-se indispensável assegurar que a água, recurso natural essencial à vida e ao
desenvolvimento sustentável, possa ser ofertada, controlada e utilizada, em padrões
de qualidade e de quantidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações
futuras, em todo o território mineiro. Planejar e gerenciar a oferta de água, os usos
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múltiplos,  o  controle,  a  conservação,  a  proteção  e  a  preservação  dos  recursos
hídricos de forma integrada, descentralizada e participativa.

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 consciente, equilibrado e sustentável. A semana
de conscientização visa estabelecer uma política de informação e conscientização
para  a  economia  desse  recurso  indispensável  à  vida.  Portanto,  cabe  ao  Poder
Executivo, por seus órgãos competentes, dar o apoio necessário para a realização da
Semana de Conscientização sobre o Uso Racional da Água.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.111/2015
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cataguases o

imóvel com área de 1.388m² (mil trezentos e e oitenta e oito metros quadrados) e
respectivas benfeitorias, denominado Vila Tereza, nesse município, registrado sob os
n°s 8.641 e 8.637 no Livro de Imóveis n° 3-AF do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Cataguases.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
centro de tratamento oncológico e um centro administrativo.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.112/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  associação  Comando  do  Riso,  com  sede  no

Município de Estiva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a associação Comando do Riso, com

sede no Município de Estiva.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015
Ulysses Gomes
Justificação: A associação Comando do Riso, formada a partir da atividade de um

grupo  de  palhaços  amadores,  tem  como objetivo  levar  descontração  e  alegria  a
grupos em condições de maior vulnerabilidade, elevando sua autoestima, em especial
em asilos, hospitais, creches e escolas.

Tendo em vista que a associação cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, peço 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 1.113/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.306/2011)

Dispõe sobre divulgação da avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – Ideb – pelos estabelecimentos de ensino de educação básica do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam os  estabelecimentos  de  ensino  de  educação  básica  do  Estado

obrigados a manter afixado, em local visível, as seguintes informações:
I – nota obtida pelo estabelecimento no Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica – Ideb;
II – a maior nota obtida em estabelecimentos de ensino do Estado no último Ideb;
III – a nota média obtida pelos estabelecimentos de ensino do Estado no último

Ideb.
Art.  2º  –  Ficam  os  estabelecimentos  de  que  trata  esta  lei  obrigados  a  manter
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afixada placa com os seguintes dizeres: “Contribua para o desenvolvimento escolar
de seu filho e para a qualidade da educação no Estado de Minas Gerais. Acompanhe
a aprendizagem de seu filho, apresente críticas e sugestões à escola. Se for preciso,
entre  em  contato  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  de  Minas  Gerais.
Participe, sua presença é muito importante”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb – foi criado

pelo Inep em 2007 (governo federal) e representa a iniciativa pioneira de reunir num
só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação:
fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O índice agrega ao enfoque
pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de
resultados  sintéticos,  facilmente  assimiláveis,  e  que  permitem  traçar  metas  de
qualidade educacional para os sistemas.

O indicador é calculado a partir  dos dados sobre aprovação escolar,  obtidos no
censo escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep. (BURGUESA, Ana.
Ideb  –  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica.  Artigo  disponível  em:
http://www.sempretops.com/educacao/ideb-indice-de-desenvolvimento-da-educacao-
basica>>. Acesso em: 13 de julho de 2011.) Ressalte-se que a divulgação desses
dados já foi recomendada pelo Ministério da Educação.

Verifica-se, portanto, que o Ideb é um relevante condutor de política pública em prol
da qualidade da educação. Nesse contexto, sua divulgação à comunidade escolar
mostra-se  muito  importante,  pois,  além  de  aprimorar  a  participação  dos  pais  no
planejamento escolar,  sensibiliza toda a comunidade para a verdadeira função da
escola: o conhecimento.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 553/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.114/2015
Declara de utilidade pública a Associação Social Comunitária Dr. Ronaldo Soares

Lara, com sede no Município de Ibiraci.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Social Comunitária Dr.

Ronaldo Soares Lara, com sede no Município de Ibiraci.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Adalclever Lopes
Justificação:  Este  projeto  tem  como  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Social  Comunitária  Dr.  Ronaldo  Soares  Lara,  que  tem  militado  na
consecução  do  bem  comum  no  Município  de  Ibiraci,  por  meio  de  atividades
recreativas e culturais.

–  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 1.115/2015
Institui a Semana Estadual de Combate à Violência contra a Mulher.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º –  Fica instituída a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, a ser

realizada na semana do dia 7 de agosto, data em que se comemora a publicação da
Lei Maria da Penha.

Art. 2º – No decorrer da semana serão desenvolvidas ações educativas, tais como
palestras, seminários e cursos nos diversos segmentos da sociedade, inclusive em
ambiente de trabalho.

Paragrafo único – O objetivo das ações é divulgar os mecanismos criados pela Lei
Maria da Penha para coibir  a violência doméstica e familiar contra a mulher,  bem
como as medidas tomadas pelo poder público para prevenção e combate à violência
contra a mulher, e conscientizar o cidadão acerca da correta forma de relacionamento
afetivo e/ou profissional com a mulher.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Não obstante os significativos avanços no combate à violência contra a

mulher,  as  estatísticas  ainda  indicam  um  número  preocupante  de  ocorrências
registradas pelas delegacias especializadas, o que aponta para a necessidade de
criar mecanismos preventivos e de orientação para mudanças de comportamento que
levem  à  redução  constante  desses  índices  de  violência  contra  a  mulher.  Temos
exemplos de outros estados em que medidas simples, como a realização de palestras
em  ambiente  de  trabalho,  contribuíram  significativamente  para  a  redução  das
estatísticas. Por certo, enquanto houver um único caso de violência contra a mulher, o
poder público deve avançar  com medidas preventivas e educativas para coibir  tal
prática ilícita.

É dever  do Estado buscar  meios cada vez mais  amplos para a prevenção e o
combate à violência contra a mulher, em razão do equivocado domínio muitas vezes
exercido pelo homem na relação afetiva ou de trabalho, o que impõe à mulher uma
condição de submissão à violência imposta por seu parceiro. Cabe ao Estado intervir
preventivamente para equilibrar essa relação entre os sexos opostos.

Por essas razões, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação
desta 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 1.116/2015
Dispõe sobre os livros técnicos e didáticos de nível fundamental, médio e superior

de  ensino  em formato  de  texto  digital  acessível  para as  pessoas com deficiência
visual e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os livros técnicos e didáticos de nível fundamental, médio e superior de

ensino, editados no Estado, deverão contar com opção para venda em formato de
texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual.

Art. 2° – Os livros aos quais se refere o art. 1º poderão ser comercializados com os
resguardos  necessários  à  proteção  dos  direitos  do  autor,  devendo  apresentar
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compatibilidade com programas leitores de tela gratuitos e não gratuitos, distribuídos
diretamente ou não pelo editor da obra.

Art.  3º  – Fica o editor  obrigado a atender  toda a  demanda por  suas obras  em
formato  de  texto  digital  acessível,  seja através de transferência  de  arquivo  digital
(download) pela página na internet,  CD-ROM ou  pendrive,  seja por qualquer outra
forma digital ou eletrônica similar.

Art. 4º – As obras que contenham ilustrações, fotos, gráficos, mapas, esquemas ou
outras  representações  deverão  sofrer  as  adaptações  necessárias  para  a  total
interpretação da informação pelo  deficiente  visual  total  permanente ou  com baixa
visão.

Art. 5° – É facultado ao editor da obra o lançamento de livros falados, por meio de
voz humana ou sintetizada,  desde que este não seja em substituição ao livro em
formato de texto digital acessível.

Art. 6° – A inobservância do disposto nesta lei sujeita os infratores às penalidades
previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  bem  como  às  demais  normas
aplicáveis à espécie.

Art. 7º – Além das penalidades dispostas no art. 6º, poderá o Poder Executivo impor
outras sanções pecuniárias e administrativas aos infratores.

Art. 8º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.
Art. 9° – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Além de ser competência comum da União, dos estados, do Distrito

Federal e dos municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência,
nos termos do art. 23, II,  da Constituição Federal, é também competência comum
proporcionar  os  meios  de  acesso  à  cultura,  à  educação  e  à  ciência,  conforme
disposto no inciso V, do mesmo dispositivo constitucional.

É  também  dever  do  Estado  garantir  a  educação  através  de  atendimento
especializado  às  pessoas  com  deficiência  preferencialmente  na  rede  regular  de
ensino, nos termos do art. 208, III, da Carta Constitucional de 1988.

Assim sendo, conforme os dispositivos constitucionais citados, é dever do Estado
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legislar  e cuidar  das pessoas com deficiência e,  ainda,  proporcionar  os  meios de
acesso  à  cultura,  à  educação  e  à  ciência,  motivo  pelo  qual  está  a  presente
propositura  em  conformidade  com  as  regras  e  normas  constitucionais,  não
padecendo de qualquer vício de iniciativa. Por essa razão, apresentamos o presente
projeto de lei.

É bom salientar que o sistema de leitura em braile atende satisfatoriamente por
volta de 10% das pessoas com deficiência visual, geralmente aquelas que possuem
cegueira congênita. Essas pessoas possuem fluência na leitura e escrita do sistema
braile,  código de pontos em relevo sobre papel  de gramatura especial.  Os outros
90%, que adquiriram a deficiência em vida juvenil ou adulta, não possuem o domínio
e fluência desse sistema de leitura, uma vez que já foram alfabetizadas no sistema
tradicional. Geralmente essa cegueira é decorrente de doenças crônicas, diabetes,
hipertensão intraocular (glaucoma), ou causada pela violência urbana ou acidentes
traumáticos. Essas pessoas precisam dos sistemas informatizados de leitura ou então
a audição do texto, como nos livros falados.

Justifica-se a nossa propositura, pois há um vazio de oferta de leitura adaptada
para os deficientes visuais no ensino fundamental, médio e superior, uma vez que, no
ensino básico,  geralmente a presença de obras em braile,  mesmo insuficientes  e
entregues com enorme atraso, ainda consegue dar um pequeno alento às crianças
cegas nesse primeiro estágio de sua aprendizagem.

Tentamos  também  resguardar  o  direito  dos  editores  e  autores,  viabilizando  a
empreitada na produção do livro em formato de texto digital acessível, resguardo este
consistente na possibilidade de utilizarem tecnologias de proteção contra pirataria,
tais  como: DRM (Digital  Manegement  Rights),  senhas,  chaves criptografadas,  etc.
Tanto é que passou a ser de conhecimento e produção obrigatória para qualquer
editor  que pretender  participar  dos próximos editais de compra de livros  didáticos
para  o  governo  federal  o  livro  de  texto  em  formato  digital.  Aliás,  o  próprio  MEC
disponibiliza gratuitamente aos editores a ferramenta para confecção dos livros em
Daisy (Digital Accessible Information System). E o nosso Estado poderá também ser
mais um ente da federação a trazer tal benefícios às pessoas com deficiência visual.

Assim sendo, acreditamos que este projeto cumpre, acima de tudo, sua função de
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inclusão social, garantindo o direito à informação, ao conhecimento, à educação e à
cultura de milhões de pessoas com deficiência visual (cegas ou com baixa visão),
que, por si só, merecem a acolhida dos membros deste Parlamento.

– 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 1.117/2015
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a base de cálculo do Imposto sobre Circulação

de Mercadorias  e  Prestação de Serviços  –  ICMS –  nas  operações  internas  com
produtos artesanais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo a reduzir  até 7% (sete por cento) o

percentual  da  alíquota  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias e à prestação de serviços incidente em operações internas com produtos
artesanais  certificados  e  reconhecidos  como  tais  pela  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda.

Art.  2º  –  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem
necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: É indiscutível a importância da produção artesanal em Minas Gerais e

reconhecida  sua  relevância  econômica  principalmente  para  as  comunidades  mais
carentes, para as associações, grupos de artesãos distribuídos por todo o Estado e
que têm na produção artesanal de manufaturados sua única ou principal fonte de
renda.

Infelizmente, como em todos os setores da economia, também o do artesanato está
sofrendo com a pirataria e a concorrência desleal, inclusive da China, que produz em
escala  industrial  e  vende  internamente  como  sendo  artesanato  peças  típicas  de
nossa  cultura.  Portanto,  a  redução  do  imposto  tem  por  finalidade  tornar  a
concorrência do produto mais leal no mercado.
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Pelo exposto solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição, por ser
de justiça para a categoria.

– 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 1.118/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  afixação  de  cartazes  em  sanitários  de  uso

público do Estado contendo o telefone de órgãos públicos e de serviços de saúde que
prestem  atendimento  e  informações  sobre  doenças  sexualmente  transmissíveis  –
DSTs.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigatória a afixação de cartazes nos sanitários de uso público, em

local de fácil  visualização, contendo o número telefônico dos serviços de saúde e
órgãos  governamentais,  a  serem  definidos  em  regulamento,  para  atendimento  e
esclarecimento de dúvidas do cidadão sobre as doenças sexualmente transmissíveis
– DSTs.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, consideram-se sanitários de uso público
aqueles  colocados  à  disposição  da  população  em  estabelecimentos  públicos  e
comerciais.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento
de multa no valor mínimo de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais) e máximo de 150 (cento e cinquenta) Ufemgs, a ser graduada nos
termos de regulamento.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  Doenças sexualmente transmitidas ou DSTs são doenças infecciosas

que podem ser disseminadas através do contato sexual. Algumas podem também ser
transmitidas por  vias  não sexuais,  porém formas não sexuais de transmissão são
menos frequentes.

Apesar de as doenças venéreas se manifestarem na genitália externa, elas podem
atingir a próstata, o útero, os testículos e outros órgãos internos. Algumas dessas
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infecções  causam  apenas  uma  irritação  local,  coceira  e  uma  leve  dor,  porém  a
gonorreia e a clamídia podem causar infertilidade em mulheres.

Uma das principais formas para se evitar tais doenças é o uso correto e frequente
de  preservativos.  Os  vírus,  bactérias  e  fungos  acabam  sendo  transportados  pelo
sêmen  e  por  fluídos  sexuais.  A utilização  da  camisinha,  tanto  masculina  quanto
feminina, impede a transmissão dos agentes causadores. A melhor forma de prevenir
a proliferação dessas doenças ainda é pela conscientização da população,  o que
pode ser feito por meio de campanhas educativas.

Esta propositura objetiva a afixação de cartazes educativos nos sanitários de uso
público, em local de fácil visualização e leitura, contendo informações básicas sobre
as DSTs, bem como sobre as formas de evitá-las.

Os cartazes deverão ser afixados no espaço interno dos sanitários e deverão conter
número telefônico dos serviços de saúde e órgãos governamentais para atendimento
e esclarecimento de dúvidas do cidadão.

Por considerar esta matéria de caráter público relevante, rogo aos meus pares sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.119/2015
Institui  o  Polo  Sul-Mineiro  de  Incentivo  à  Cultura  de  Banana  e  dá  outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Polo Sul-Mineiro de Incentivo à Cultura de Banana.
Parágrafo único – Integram o polo de que trata o caput deste artigo os Municípios

de Brasópolis,  Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Cambuí,  Careaçu, Carmo de
Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom
Jesus,  Cristina,  Dom  Viçoso,  Espírito  Santo  Dourado,  Gonçalves,  Heliodora,
Inconfidentes,  Itajubá,  Maria  da  Fé,  Natércia,  Ouro  Fino,  Paraisópolis,  Pedralva,
Piranguçu,  Piranguinho,  Pouso  Alegre,  Santa  Rita  do  Sapucaí,  São  Gonçalo  do
Sapucaí,  São  José  do  Alegre,  Sapucaí-Mirim  e  Silvianópolis,  sendo  Brasópolis  o
município-sede do polo.
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Art. 2º – São objetivos do Polo de que trata esta lei:
I  – incentivar  a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de

banana em todo o Estado e especialmente na região Sul;
II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

da banana, em especial 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 na gerência do Polo:
I  –  promover  o  zoneamento  agroambiental  fundamentado  na  potencialidade

climática e edáfica do Estado, identificando, na região, as áreas propícias ao cultivo
da banana;

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 – elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;
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,  sendo  ela  gratuita  para  a

agricultura familiar;
VII  –  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, incluindo os 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:
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a)  a  implantação  e  o  custeio  de  culturas  definidas  como  prioritárias  para  o
desenvolvimento da fruticultura mineira;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de frutas, por
associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por associações
e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas.
Art. 4º – As ações governamentais relacionadas com a implementação do Polo de

que trata 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 de 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, 16 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Minas Gerais é o 4º maior produtor de bananas do Brasil, respondendo

por  8,4%  da  produção  nacional.  A  produção  vem  crescendo  ano  a  ano,  e  a
bananicultura é uma atividade de grande importância para a economia do Sul  de
Minas.  Na área de abrangência da  regional  da Emater  de Pouso Alegre,  existem
8.751ha  plantados.  Destes,  conforme  dados  técnicos,  96% são  ocupados  com  a
variedade banana-prata. Cada hectare de banana gera três postos de serviço, e o
número de produtores envolvidos é calculado em torno de 3.500 agricultores.

A banana tem enorme importância social, pois é fonte barata de energia, minerais e
vitaminas,  sendo  fundamental  para  a  complementação  da  dieta  alimentar  das
populações de baixa renda.

A banana pode ser consumida in natura, industrializada sob a forma desidratada ou
transformada em diversos tipos de doces.

Visando ao fortalecimento da cultura da banana região Sul  do Estado de Minas
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Gerais,  para garantir aos produtores a promoção do equilíbrio no desenvolvimento
sustentável  da  região,  rogo  aos  meus  pares  a  apreciação  e  a  aprovação  deste
projeto.

– 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 1.120/2015
Institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Abacaxi e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído, na microrregião de Frutal, o Polo de Incentivo a Cultura de

Abacaxi.
Parágrafo único – Integram o Polo de que trata o caput este artigo os Municípios de

Canápolis,  Centralina,  Fronteira,  Frutal  e  Monte  Alegre  de  Minas,  sendo  Frutal  o
município-sede do Polo.

Art. 2º – São objetivos do Polo de que trata esta lei:
I  – incentivar  a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de

abacaxi no Estado;
II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

do abacaxi, em especial 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:
I  –  promover  o  zoneamento  agroambiental  fundamentado  na  potencialidade

climática e edáfica do Estado, identificando, por região, as áreas propícias ao cultivo
do abacaxi;

II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura
do abacaxi, especialmente os métodos de irrigação e a produção de material genético
básico;
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III – elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;
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,  sendo  ela  gratuita  para  a

agricultura familiar;
VII  –  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, incluindo os aspectos gerenciais e de comercialização;
VIII  –  criar  mecanismos que propiciem tratamento  tributário  diferenciado para  a

instalação de agroindústrias do abacaxi nas áreas de concentração de produção da
fruta;

IX  –  propor  a  criação,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito
especiais para:

a)  a  implantação  e  o  custeio  de  culturas  definidas  como  prioritárias  para  o
desenvolvimento da fruticultura mineira;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de frutas, por
associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por associações
e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas.
Art. 4º – As ações governamentais relacionadas com a implementação do Polo de

que trata 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 de abacaxi.

Art. 5º – A Assembleia Legislativa solicitará ao Poder Executivo, 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, 16 de abril de 2015.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Minas é o 3º maior produtor de abacaxi do Brasil, e a produção vem

crescendo ano a ano. Em 2011 com a área de 7.700ha plantados, foram produzidos
224.600.000 frutos, fato que deixou a produção do Estado 10% superior à produção
nacional.

Além da polpa, a casca e o miolo do abacaxi podem ser utilizados para a produção
de  sucos.  Previne  dores  de  garganta  e  resfriados  e  é  bom  para  a  circulação
sanguínea  por  conter  a  enzima  bromelina.  Serve  também  como  tempero  para
amaciar carnes.

O abacaxi  pode ser consumido  in  natura,  industrializado sob a forma de geleia,
vinho, cristalizado, passa, licor. Ao comprá-lo, é bom observar se as folhas da coroa
não estão secas nem murchas, se o cheiro está bom e se não existem manchas.

Visando ao fortalecimento da cultura do abacaxi no Estado de Minas Gerais, para
garantir aos produtores a promoção do equilíbrio no desenvolvimento sustentável da
região, rogo aos meus pares a apreciação e a aprovação deste projeto.

– 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 1.121/2015
Acrescenta o inciso IX ao art. 21 da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, que

regulamenta o serviço de transporte de passageiros por táxi em região metropolitana
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 21 da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, o

seguinte inciso IX:
“Art. 21 – (…)
IX – plaquetas em braile com a placa do veículo.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O número de passageiros com deficiência visual que costumam usar o



1459
____________________________________________________________________________

serviço de táxis vem aumentando a cada ano. Para tornar sua viagem mais tranquila
e possibilitar rápida solução, caso aconteça, por exemplo, o esquecimento de algum
pertence  no  interior  do  veículo,  propomos  este  projeto.  Não  é  tão  raro  que  isso
aconteça, e a afixação das plaquetas ofereceria às pessoas com deficiência visual a
possibilidade de reaver o objeto esquecido, já que poderiam identificar o táxi em que
viajaram.  Tal  prática  oferecerá  condições  de  reivindicar  pertences  extraviados  e
apresentar reclamações contra os condutores, se necessário; por isso acreditamos
que a proposição trará enormes benefícios aos deficientes visuais.

Esperamos que este projeto seja devidamente acolhido pelos nossos ilustres pares
nesta Assembleia Legislativa, por entendermos que é justo e dos mais oportunos.

–  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 1.122/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  formação  profissional  na  modalidade

licenciatura, graduação plena, para o exercício da docência da disciplina Educação
Física no ensino fundamental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – É obrigatória, para a docência da disciplina Educação Física no ensino

fundamental a formação profissional em Educação Física na modalidade licenciatura,
graduação plena.

Parágrafo único – A obrigatoriedade de que trata o  caput deste artigo aplica-se a
todas as modalidades de ensino, nos termos da legislação federal pertinente.

Art. 2° – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de até
sessenta dias a contar da data de sua entrada em vigor.

Art.  3°  – Esta  lei  entra em vigor  no prazo de um ano contado da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Conforme estabelecido pelo MEC, através de orientação emanada da

Secretaria  de  Educação  Fundamental,  os  parâmetros  curriculares  nacionais  de
Educação  Física  dispõem  que  a  disciplina  Educação  Física  deve  ser  ministrada
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através  de  conteúdos  que  estão  organizados  em  três  blocos,  que  deverão  ser
desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental, com o objetivo de evidenciar
quais são os objetos de ensino e aprendizagem que estão sendo priorizados.

São  três  blocos  de  conteúdos:  esportes,  jogos,  lutas  e  ginásticas;  atividades
rítmicas  e  expressivas;  e  conhecimentos  sobre  o  corpo,  que  deverão  ser
desenvolvidos por meio de uma lista de conteúdos.

Quando se analisa de forma mais profunda cada bloco e seu objetivo no ciclo para
o  desenvolvimento  efetivo  no  aspecto  físico,  motor,  cognitivo  e  afetivo  social  na
formação da criança, verifica-se que o profissional de Educação Física (graduação
em licenciatura plena) é o que possui as competências teóricas, práticas e científicas
para conhecer e dirigir situações de aprendizagem integrando seu ensino com outras
áreas para desenvolver com eficácia esses aspectos. Tal afirmação se coaduna com
o preceito contido no art. 3°, da Lei nº 9.696, de 1998, e no Estatuto do Conselho
Federal de Educação Física, arts. 8 e 9 do capítulo II.

Ao analisarmos as diretrizes curriculares dos cursos de formação dos professores
generalistas (especialmente os oriundos dos cursos de licenciatura em Pedagogia) e
compararmos com as dos professores especialistas (formados em graduação plena
de Educação Física), observamos que há um descompasso enorme entre o conteúdo
ministrado pelos professores generalistas em relação aos conteúdos específicos da
disciplina Educação Física que devem ser desenvolvidos no 1° e 2° ciclos.

O profissional de Educação Física tem em sua grade curricular  disciplinas como
futsal,  vôlei,  basquete,  handebol,  lutas,  ritmo  e  movimento,  desenvolvimento  e
aprendizagem motora, fisiologia humana, educação física e deficiência, didática da
educação física,  pedagogia da educação física,  cultura escolar  e educação física,
fundamentos  da  educação,  educação  física  na  educação  infantil,  estágio
supervisionado em educação infantil, estágio supervisionado no ensino fundamental I
e  II,  entre  outras  várias  disciplinas  que  contribuem  para  a  formação  desse
profissional,  totalizando somente  nas  disciplinas citadas  1.136  horas  de  formação
específica.

Entretanto,  na  grade  curricular  do  profissional  de  Pedagogia  não  há  nenhuma
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disciplina que, em sua graduação, o capacite para lecionar com eficácia os conteúdos
sugeridos pelos parâmetros curriculares nacionais, que são referenciais elaboradas
pelo governo federal em 1996; são diretrizes voltadas, sobretudo, para a estruturação
e a reestruturação dos currículos escolares de todo o Brasil, obrigatórias para a rede
pública e opcionais para as instituições privadas.

Não obstante esses preceitos, o Conselho Federal de Educação Física, ratificou a
importância do profissional  em Educação Física (graduação em licenciatura plena)
quando normatizou a especificidade de suas prerrogativas no art. 3° da Resolução nº
232/2012,  ao citar  que “a Especialidade Profissional  em Educação Física Escolar
qualifica o profissional licenciado em Educação Física para o exercício profissional
nos  diferentes  níveis  da  Educação  Básica,  quais  sejam  educação  infantil,  ensino
fundamental e ensino médio, e terá os seguintes objetivos:”.

Seguindo  nossa  abordagem,  o  desenvolvimento  da  coordenação  motora  é
imprescindível  durante  a  infância,  na  iniciação  esportiva,  e  segue como um  item
importante  no  decorrer  da  evolução  motora  do  ser  humano.  Desenvolvendo  as
capacidades  coordenativas,  o  profissional  de  Educação  Física  irá  ajudar  nesse
desenvolvimento.

A explanação  acima constitui  um contraditório  ao  posicionamento  da  Secretaria
Municipal  de  Educação,  que  adotou  uma  universalidade  de  tratamento  para  a
docência  da  disciplina  Educação  Física  quando  se  vê,  diante  do  exposto,  a
necessidade  de  se  especificar  e  diversificar  o  conteúdo  ministrado,  exigindo-se
conhecimento, formação e aptidão para ministrar tal disciplina.

Conforme  demonstrado,  tanto  a  LDB  quanto  os  demais  diplomas  normativos
estabelecidos pelo MEC são de observância obrigatória por parte dos demais entes
federados.

Diante do exposto, concluímos que é imprescindível a atuação do profissional de
Educação física graduado em licenciatura plena no ensino fundamental.

Nesses termos, conto com 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.123/2015
Dispõe sobre  a  presença de grêmios  estudantis  nas  escolas  públicas,  institui  o

Projeto Voz do Estudante – PVE – e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – É obrigatória  a  presença de grêmios  estudantis  nas escolas  da  Rede

Pública de Ensino do Estado que apresentarem a etapa de ensino fundamental II ou
ensino médio.

§ 1º – Para efeitos desta lei designam-se por grêmios estudantis as organizações
autônomas que representem os interesses dos estudantes de um estabelecimento de
ensino.

§ 2º – A organização dos grêmios estudantis é própria de cada escola e de seus
membros, vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

Art. 2º – Constituem objetivos gerais dos grêmios estudantis:
I  – estabelecer o bem comum entre todos os membros da comunidade escolar,

facilitando as relações intraescolares;
II  –  promover  o  interesse  e  a  valorização  de  princípios  cívicos,  culturais,

educacionais, sociais e éticos nos estudantes;
III – contribuir para fortalecer, nos estudantes, a responsabilidade, a participação

nas atividades escolares e sociais, a luta por direitos e a convivência na comunidade
escolar;

IV – analisar e avaliar o desempenho do corpo docente, considerando os aspectos
educacionais.

Art. 3º– É instituído o Projeto Voz do Estudante – PVE –, como órgão máximo de
representação e deliberação do corpo discente de toda a Rede Pública de Ensino do
Estado.

Art. 4º – O PVE será organizado da seguinte forma:
I  – os presidentes dos grêmios estudantis se reunirão em local  predeterminado,

onde irão debater, analisar e votar teses, recomendações e propostas úteis para o
desenvolvimento de leis e projetos de interesse dos estudantes de cada escola;

II – os debates do PVE, por tratarem de interesses dos estudantes, podem abordar
diversos temas, tais como:
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a) transporte público para estudantes;
b) criação de bibliotecas no Estado;
c) incorporação de disciplinas no currículo escolar da Rede Pública de Ensino;
d) adição de cursos extracurriculares nas escolas da Rede Pública de Ensino.
Art. 5º – Compete a Secretaria Estadual de Educação fornecer o local da reunião do

PVE e comunicar aos presidentes dos grêmios estudantis a data de sua realização.
Parágrafo único – A reunião com os presidentes dos grêmios estudantis, através do

PVE, ocorrerá uma vez por bimestre, ao término de cada período.
Art.  6º – As conclusões dos debates com os grêmios estudantis serão enviadas

para a Secretaria de Estado de Educação.
Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  é  de suma importância,  pois  regula  as  atividades das

organizações de representação estudantil no Estado.
O grêmio  estudantil  é  uma das  primeiras  oportunidades  que  os  jovens  têm  de

participar  da  sociedade.  Com  o  grêmio,  os  alunos  têm  voz  na  administração  da
escola, apresentando suas ideias e opiniões.

Mas  toda  participação  exige  responsabilidade!  Um  grêmio  estudantil
compromissado deve procurar defender os interesses dos alunos, firmando, sempre
que possível, uma parceria com todas as pessoas que participam da escola.

Por essas razões, contamos com a colaboração de todos os membros desta casa
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 1.124/2015
Declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado a Imprensa Oficial  do

Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado a
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Imprensa Oficial  do  Estado de Minas Gerais,  autarquia  vinculada à Secretaria  de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.

Art. 2º – Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do
bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15 de abril de
2002.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta  proposição  objetiva  declarar  patrimônio  histórico,  cultural  e

imaterial do Estado a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e determina que o
Poder Executivo proceda à inscrição desse bem, nos termos do Decreto nº 42.505, de
2002, que institui as formas de registros de bens culturais de natureza imaterial ou
intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

O legislador constituinte, por meio do art.  216 da Constituição Federal,  constitui
como 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,  cabendo  ao
poder público protegê-lo por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento,
desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.

Em nível federal, o Decreto Federal nº 3.551, de 2000, instituiu o registro de bens
culturais  de  natureza  imaterial,  atribuindo  competência  ao  Instituto  do  Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – Iphan – para fazê-lo. Em nível estadual, a matéria é
tratada por meio do Decreto nº 42.505. Para estimular a participação e a cooperação
da sociedade,  o  art.  2º  do  decreto  autoriza  órgãos  e  entidades  públicas da  área
cultural, qualquer cidadão, sociedade ou associação civil a solicitar a instauração do
processo de registro.

A história da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais começa em Ouro Preto,
antiga capital de Minas surgindo em meio à atmosfera política e cultural reinante no
fim do século XIX. Foi criada em 1891 para ser o porta-voz dos atos governamentais,
que, antes, ficavam restritos aos gabinetes e muitas vezes era um segredo entre o
papel e a ponta da pena.
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A instituição começou nas dependências do antigo Palácio dos Governadores, atual
Escola de Minas, na Praça Tiradentes, no Centro Histórico de Ouro Preto. Em 21 de
abril  do ano seguinte, quando se comemorava o centenário da morte de Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência, teve início a publicação
regular do Minas Gerais e dos impressos oficiais.

Seu patrimônio histórico imponente, seu barroco monumental,  sua cultura ímpar,
diversa,  influenciada por suas fronteiras,  símbolo do povo mineiro,  que inspirando
pela utopia iluminista da liberdade, da igualdade e da fraternidade da Inconfidência
Mineira, marcaram o sentimento de liberdade pregado pela bandeira do Estado.

Como parcela  do  poder  do  Estado,  incumbe ao Poder  Legislativo  resguardar  e
proteger o patrimônio cultural brasileiro de naturezas material e imaterial, indicando
às autoridades competentes e ao Ministério Público que seja reconhecido como de
relevância cultural as atividades praticadas pela Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais.

Por fim, ressaltamos que a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais já é um
patrimônio  cultural  que  pertence  ao  povo  mineiro,  incumbindo  ao  poder  público
promover sua proteção.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.125/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo, Prevenção e Conscientização
para o Desenvolvimento Social e Assistencial, com sede no Município de Carmópolis
de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amparo, Prevenção e

Conscientização  para  o  Desenvolvimento  Social  e  Assistencial,  com  sede  no
município de Carmópolis de Minas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
Cássio Soares
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Justificação:  A  Associação  de  Amparo,  Prevenção  e  Conscientização  para  o
Desenvolvimento Social e Assistencial, é uma organização não governamental sem
fins lucrativos, fundada em 5/7/2012. Desenvolve importante trabalho assistencial e
filantrópico, cumprindo suas finalidades estatutárias de prestar assistência aos que se
encontram em vulnerabilidade social e a dependentes químicos, bem como incentivar
o  crescimento  pessoal  e  cultural  através  de  atividades,  campanhas  e  trabalhos
comunitários.

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.

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.

REQUERIMENTOS
Nº  421/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 14ª Batalhão de
Polícia Militar e no 58º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
30/3/2015, em Timóteo, que resultou na apreensão de armas, quantia em dinheiro e
objetos de valor 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  422/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 3ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/4/2015, em
Lagoa Santa, que resultou na apreensão de documentos falsos, demonstrativos de
pagamento, selos de cartórios, carimbos, cartões, talões de cheques e um veículo
com placa clonada 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  423/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de
Polícia Civil  de Venda Nova, pela atuação na ocorrência,  em 30/3/2015, em Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  um  veículo,  armas  de  fogo,  drogas  e
munição e na prisão de seis pessoas.

Nº  424/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª
Companhia  de  Missões  Especiais  e  no  Gate,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
5/4/2015, em Sarzedo, que resultou na apreensão de rádio, armas de fogo e drogas e
na prisão de 18 homens.

Nº  425/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos Srs. Luiz Carlos Danunzio, diretor-geral do Complexo
Penitenciário  Nelson  Hungria,  e  Samuel  Marcelino  de  Oliveira  Júnior,  chefe  de
gabinete  da  Subsecretaria  de  Administração  Prisional,  pelo  exemplar  auxílio  no
combate à crise nas prisões no Estado do Rio Grande do Norte. (– Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 426/2015,  do deputado Tony Carlos,  em que solicita  seja formulado voto  de
congratulações com a comunidade de Carneirinho pelo aniversário desse município.
(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  427/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral da PMMG pedido de informações sobre o total de
apreensões de drogas nos últimos três anos no Estado, especificando-se os tipos e
quantidades de entorpecentes apreendidos em cada ano, bem como a quantidade de
armas de fogo e explosivos. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  428/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de
providências para que adote as medidas necessárias à aplicação do art. 213, § 5º, da
Lei Complementar nº 95, de 2007, com o intuito de assegurar a devida promoção aos
bombeiros militares das turmas de CHO 2007 e 2009.

Nº  429/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Superintendência  do  Sistema
Prisional  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião  Ordinária  dessa
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comissão e pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias nelas
contidas contra Adriano de Jesus, detento do Presídio de Passos, bem como aquelas
relativas  a  ameaças  e  assédio  moral  em  tese  cometidos  contra  Andréia  Marinho
Alves, agente de segurança penitenciária.

Nº  430/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 5ª Reunião
Ordinária  dessa comissão e pedido  de  providências  para  que sejam investigadas
todas as denúncias feitas na reunião e, caso haja indícios de procedência, para que
sejam adotadas as providências cabíveis.

Nº  431/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para
afastar, em caráter preventivo, o Sr. José Vicente de Souza, diretor-geral do Presídio
de Passos, em razão das denúncias contra ele apresentadas na 5ª Reunião Ordinária
dessa comissão, até que sejam devidamente apuradas.

Nº  432/2015,  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 e no 4º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
30/3/2015, em Uberaba, que resultou na apreensão de 5kg de maconha e 2kg de
ácido bórico 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  433/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à Câmara dos Deputados pela aprovação em 2º turno da
Proposta de Emenda à Constituição nº 590/2006, que garante a presença de pelo
menos uma mulher nas Mesas da Câmara e do Senado. (– À Comissão de Direitos
Humanos.)

Nº 434/2015,  do deputado Fábio Avelar  Oliveira, em que solicita  seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Ronaldo Rodrigues de Sousa, atleta do Município de
Nova  Serrana,  por  sua  participação  na  conquista  do  título  do  Campeonato  Sul-
Americano de Futebol de 2015 pela Seleção Brasileira sub-17. (– À Comissão de
Esporte.)
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Nº  435/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Promotoria de Justiça de Execução Penal da Comarca de Passos as
notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de providências
para a abertura de inquérito criminal para apuração de atos de abuso de autoridade e
favorecimento de presos imputados ao Sr. José Vicente de Souza, diretor-geral do
presídio de Passos, e de inquérito civil por ato de improbidade administrativa.

Nº  436/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas  à  1ª  Vara  de  Execução  Penal  da  Comarca  de  Passos  as  notas
taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de providências para
a  abertura  de  inquérito  criminal  para  apuração  dos  fatos  imputados  ao  Sr.  José
Vicente de Souza, diretor-geral do presídio de Passos.

Nº  437/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para
afastar, em caráter preventivo, o Sr. Léo Wagner, assessor de inteligência do Presídio
de  Passos,  até  que  sejam  apuradas  as  denúncias  contra  ele  registradas  na  5ª
Reunião Ordinária dessa Comissão.

Nº  438/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado, à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria
de  Administração  Prisional  pedido  de  providências  para  determinar  o  imediato
fechamento  do  Ceresp  Contagem,  bem como a  transferência  dos  120  presos  ali
detidos para outras unidades, tendo em vista a sua localização.

Nº  439/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado, à Secretaria de Defesa Social, à Subsecretaria
de  Administração  Prisional  e  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos  pedido  de  providências  para  que  promovam  um  ambiente  salubre  aos
agentes de segurança penitenciários  e agentes administrativos lotados no Ceresp
Contagem.

Nº 440/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a  diretoria  da Associação dos Defensores  Públicos de Minas
Gerais por sua posse. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº  441/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de



1470
____________________________________________________________________________

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/4/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo e munição e na prisão de uma
pessoa; 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  442/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/4/2015, em Gurinhatã, que resultou
na apreensão de armas de fogo, munição e uma mira do tipo luneta e na prisão de
três  homens;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  443/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/4/2015, em Santa Luzia, que resultou
na apreensão de arma de fogo, drogas e 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  444/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 9º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/4/2015, em Barbacena, que resultou
na apreensão de 92 mil maços de cigarro do Paraguai e uma arma de fogo e na
prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 445/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Defesa Social pedido de informações sobre o programa Fica Vivo, em
especial quanto ao pagamento dos oficineiros, e a atual visão do governo do Estado
sobre o programa. (– À Mesa da Assembleia.)



1471
____________________________________________________________________________

Nº 446/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
direção do Hospital João Penido, em Juiz de Fora, pedido de providências para o
desenvolvimento  de  ações  para  a  reabertura  do  atendimento  ambulatorial  desse
hospital. (– À Comissão de Saúde.)

Nº  447/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  a  reformar  a  Escola
Estadual  Dr.  Arthur  Bernardes,  no  Município  de  Sete  Lagoas.  (–  À  Comissão de
Educação.)

Nº  448/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  ao  aumento  da
segurança na Escola Estadual Paulo Campos Guimarães, no Município de Pompéu.
(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 449/2015, da Comissão de Prevenção Combate Drogas, em que solicita seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que proceda ao
pagamento das parcelas em atraso às comunidades terapêuticas credenciadas no
programa Aliança pela Vida, bem como informações sobre a continuidade ou não do
referido programa.

Nº 450/2015, da Comissão de Prevenção Combate Drogas, em que solicita seja
encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências com
vistas à retomada das atividades do grupo gestor instituído pela Resolução Conjunta
Seds/SES/Sedese nº 157,  de 9/3/2012, com a inclusão de um membro efetivo da
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas, da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, e de dois representantes das comunidades terapêuticas
em  sua  composição,  para  proceder  à  revisão  da  Resolução  Conjunta
Seds/SES/Sedese nº 150, de 21/10/2011.

Nº 451/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
diretora de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde pedido de informações sobre
os motivos que levaram ao não fornecimento das vacinas antirrábicas no ano de 2014
para todos os municípios do Estado e, particularmente, para o Município de Juiz de
Fora. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 452/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
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Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde pedido de providências com
vistas ao fornecimento de vacinas antirrábicas para todos os municípios do Estado e,
particularmente, para o Município de Juiz de Fora. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 453/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências, acompanhado da documentação referente à ação de reintegração de
posse em que figuram como autor  Antônio Luiz de  Azevedo e outros,  e como ré
Acesita S.A. – Processo nº 0006148-29.2006.8.13.0697/0697.06.000614-8, do laudo
técnico pericial assinado por Cristiany Silva Amaral e Wander Gladson Amaral e do
trecho  das  notas  taquigráficas  da  3º  Reunião  Ordinária  dessa  comissão  em  que
consta  o  relato  de  Maria  de  Jesus  Luiz  de  Azevedo,  para  que  seja  averiguada
eventual  conduta  irregular  por  parte  do  engenheiro  Gabriel  Alves  Barroso,  perito
oficial nomeado nos autos.

Nº  454/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
chefia da Polícia Civil pedido de providências para que seja esclarecida a autoria de
mensagens difamatórias e caluniosas enviadas para celulares em Juiz de Fora com
informações inverídicas sobre a posição adotada pelo deputado Isauro Calais  em
votação  na Assembleia  Legislativa  e  que afirmam que  ele  se  negou a  ajudar  os
servidores da educação do Estado. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 455/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Prefeito de Belo Horizonte, Sr. Márcio Lacerda, por assumir
a  Presidência  da  Frente  Nacional  de  Prefeitos  para  o  biênio  2015-2016.  (–  À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  456/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do Estado pedido de providências  para que retome os entendimentos
com  o  governo  federal  para  a  estadualização  das  Centrais  de  Abastecimento  de
Minas Gerais S.A. – Ceasa-MG – que foram transferidas à administração federal em
virtude da Lei nº 12.422, de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 40.963, de 2000. (–
À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  457/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações sobre o
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andamento do processo de doação do imóvel localizado no Município de Santa Luzia,
tendo  em  vista  o  interesse  de  que  seja  implantada  nova  unidade  do  Colégio
Tiradentes naquela localidade, onde residem inúmeros policiais militares.

Nº  458/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações sobre a
existência de laboratórios de informática fechados nas unidades Gameleira e Minas
Caixa, nesta capital, apesar de devidamente equipados, uma vez que a compra dos
equipamentos se deu em virtude de emenda do deputado Sargento Rodrigues.

Nº  459/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de Defesa Social e ao chefe de
Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  as  razões  de  não  aplicação  da  Lei
Complementar nº 144, de 2014. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 460/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
modificação do art. 121 do Código de Posturas do Município, tendo em vista que a
exigência de licitação para o funcionamento de  feiras tradicionais  em logradouros
públicos, constante nesse dispositivo, está ameaçando a viabilidade das feiras. (– À
Comissão de Cultura.)

Nº 461/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Defensoria Pública e ao Ministério Público
pedido de providências para que seja elaborado termo de ajustamento de conduta
entre  eles  e a  concessionária  Minas  Arena e representantes dos barraqueiros  do
entorno de Mineirão, objetivando o retorno dos barraqueiros ao trabalho no entorno
do estádio.

Nº 462/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação  de  apoio  à  Central  Única  dos  Trabalhadores  e  à  Central  dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil pela oposição ao Projeto de Lei Federal nº
4.330/2004, que pretende traçar regras para terceirização de trabalhadores no País.

Nº 463/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Delegacia Regional de Teófilo Otôni pedido de providências acerca da denúncia
feita a essa comissão pela Pastoral Indígena da Diocese de Teófilo Otôni sobre a



1474
____________________________________________________________________________

morte  da  índia  Daldina  Maxakali,  atropelada  por  um  motoqueiro  na  cidade  de
Ladainha.

Nº 464/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado pedido de providências para que seja elaborado projeto de lei
para criação de um conselho estadual destinado a garantir e defender direitos iguais
a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais.

Nº 465/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado,  ao Instituto Estadual  do Patrimônio Histórico e Cultural,  à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  ao  Conselho  Deliberativo  do  Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte pedido de providências para tombamento das feiras livres
nas  ruas,  nas  praças  da  cidade e  no  entorno  do  Mineirão,  qualificando-as como
patrimônio cultural imaterial do Município e do Estado. (– À Comissão de Cultura.)

Nº  466/2015,  do  deputado  Antônio  Jorge,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Anatel pedido de providências para que as operadoras de telefonias fixa e móvel, no
âmbito do Estado,  omitam,  no  detalhamento  das  faturas das  contas,  informações
relativas às ligações realizadas ao Disque-Denúncia. (– À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº  467/2015,  do  deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à Universidade Federal de Lavras por ter sido apontada em
estudo  realizado  pela  Universitas  Indonesia  –  UI  –  como  a  universidade  mais
sustentável  do  Brasil,  segundo  o  ranking internacional  –  UI  GreenMetric  World
University Ranking 2014. (– À Comissão de Educação.)

Nº 468/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao Ministério da Saúde pedido de providências, acompanhado do trecho das notas
taquigráficas da 3ª  Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato de
José Maria Leite e de documentação recebida pela comissão, para averiguação de
eventuais  irregularidades  em  procedimentos  realizados  na  Santa  Casa  de
Misericórdia de Barbacena.

Nº  469/2015,  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 14/4/2015, em Belo Horizonte, que
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resultou na apreensão de armas de fogo, armas brancas 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  1.021/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.274/2014.
Nº 1.022/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.428/2014.
Nº 1.023/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.429/2014.
Nº 1.024/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.578/2014.
Nº 1.025/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.619/2014.
Nº 1.026/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.665/2014.
Nº 1.027/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.460/2014.
Nº 1.028/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 175/2011.
Nº 1.029/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 179/2011.
Nº 1.030/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 774/2011.
Nº 1.031/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.456/2011.
Nº 1.032/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.630/2011.
Nº 1.033/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.910/2011.
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Nº 1.034/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.953/2011.

Nº 1.035/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.969/2012.

Nº 1.036/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.260/2012.

Nº 1.037/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.780/2013.

Nº 1.038/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.919/2013.

Nº 1.039/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.023/2013.

Nº 1.040/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.128/2013.

Proposições não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
PROPOSIÇÃO NÃO RECEBIDA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

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

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

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2015.
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Tito Torres
Justificação: Este projeto de lei complementar tem por objetivo incluir os Municípios

de Itabira e João Monlevade no Colar Metropolitano de Belo Horizonte, uma vez que
ambos recebem influência do processo de metropolização.

O  Colar  Metropolitano  designa  o  conjunto  dos  municípios  adjacentes  àqueles
integrantes da região metropolitana que, por não preencherem todos os requisitos
legais constitucionais exigidos para a sua inclusão nessa região, ainda não podem
fazer  parte dela,  mas podem vir  a  fazer  no  futuro,  uma vez que estão nas suas
adjacências.  Os  municípios  do  colar  metropolitano,  portanto,  são  candidatos  à
próxima rodada de integração a uma região metropolitana, quando todos os requisitos
estabelecidos nas constituições e na lei complementar estiverem presentes.

O Município  de  João Monlevade  dista  aproximadamente  116km,  e  o  de  Itabira,
107km do núcleo da região metropolitana, Belo Horizonte. Ambos possuem uma base
industrial importante e uma relação econômica muito forte tanto com a RMBH quanto
com a RMVA. Ambos estão às margens da rodovia BR-381, que está em processo de
duplicação. Com a conclusão dessa obra, o acesso a esses municípios será bastante
facilitado e, consequentemente,  o fluxo de pessoas e bens com os municípios do
entorno tende a aumentar.

Por esses motivos, os Municípios de Itabira e João Monlevade estão credenciados
a, no futuro, integrar a RMBH.

Pelo mérito deste projeto, peço apoio dos nobres colegas.
Questão de Ordem

O deputado Fábio Cherem – Sr. Presidente, quero dizer aos servidores presentes
do Ministério Público que todos na Casa são favoráveis à demanda de antecipar a
data-base. Estamos todos na Casa aguardando a presidência colocar o assunto em
pauta para que possamos votar. Acreditamos que a presidência fará isso brevemente.
Presidente, em virtude da falta de quórum, solicito a interrupção dos trabalhos.

O presidente – Seguindo o Regimento Interno, e em respeito às galerias que estão
cheias, a presidência solicita ao secretário que proceda à chamada das deputadas e
dos deputados para recomposição de quórum.

O secretário – (– Faz a chamada.).
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O presidente – Responderam à chamada 16 deputados. Portanto, não há quórum
para a continuação dos trabalhos.

Encerramento
O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para a especial de amanhã, dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Loja Maçônica de Manhumirim pelos 94 anos de serviços

prestados à comunidade (Requerimento nº 272/2015, do deputado Tiago Ulisses);
de congratulações com o Sr. Gaspar Irenio Rocha pela eleição da nova diretoria do

Conselho dos Veneráveis da Região Metropolitana do Vale do Aço (Requerimento nº
310/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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!" (Requerimento nº
311/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 315/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento
nº 341/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
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resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, quantia em dinheiro e na prisão de
um homem (Requerimento nº 342/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 343/2015, 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
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
(Requerimento nº 344/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 345/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
25/7/2014, em Belo Horizonte, que resultou na prisão de seis pessoas (Requerimento
nº 346/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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
(Requerimento nº 347/2015, do deputado Sargento Rodrigues).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 17/4/2015
Presidência do Deputado Antônio Carlos Arantes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –
Composição da Mesa – Execução do Hino Nacional – Exibição de Vídeo – Palavras
do Presidente – Entrega de Título – Palavras do  Sr. Marcos Flávio Lucas Padula –
Palavras do Presidente – Apresentação Musical – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados:
Antônio Carlos Arantes – João Alberto – João Leite.

Abertura
O presidente (deputado Antônio Carlos Arantes) – Às 20h15min, declaro aberta a

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

Ata
– O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião à entrega ao juiz de direito titular da Vara Cível
da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, Sr. Marcos Flávio Lucas
Padula,  do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,  concedido,  a
requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, pelo governador do Estado, por
meio do Decreto NE nº 152, de 11/4/2014.

Composição da Mesa
O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  Marcos Flávio

Lucas  Padula,  juiz de  direito  titular  da  Vara  Cível  da  Infância  e da Juventude da
Comarca  de  Belo  Horizonte;  Herbert  José  Almeida  Carneiro,  presidente  da
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Associação  de  Magistrados  Mineiros  –  Amagis;  desembargador  Tarcísio  Martins
Costa,  presidente de honra da Associação Brasileira dos Juízes da Infância e da
Juventude; e desembargador Wagner Wilson Ferreira; a Exma. Sra. Maria de Lourdes
Rodrigues Santa Gema, promotora de justiça da Infância e Juventude Cível de Belo
Horizonte; e o Exmo. Sr. Professor Wendel Mesquita, vereador da Câmara Municipal
de Belo Horizonte.

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

pela Orquestra  Jovem do Tribunal  de Justiça do  Estado de Minas Gerais,  com a
participação do saxofonista Sd. Tiago Ramos, da Academia Musical Orquestra Show
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor – Registramos mensagem do vice-prefeito de Belo Horizonte, Sr. Délio

Malheiros, parabenizando o homenageado, Sr. Marcos Flávio Lucas Padula.
Exibição de Vídeo

O locutor – Neste momento, convidamos os presentes para assistirmos a um vídeo.
– Procede-se à exibição do vídeo.
O  locutor  –  Com  a  palavra,  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Exmo.  Sr.  Marcos  Flávio  Lucas  Padula,  juiz  de  direito  titular  da  Vara  Cível  da
Infância  e  da  Juventude  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  nosso  homenageado.
Gostaria de cumprimentar o Exmo. Sr. Herbert José Almeida Carneiro, presidente da
Amagis; a Exma. Sra. Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema, promotora de justiça
da Infância e da Juventude Cível de Belo Horizonte; o Exmo. Sr.  Tarcísio Martins
Costa,  desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  e
presidente de honra da Associação Brasileira dos Juízes da Infância e da Juventude;
o  Exmo.  Sr.  Wagner  Wilson  Ferreira,  desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Minas Gerais;  e o Exmo. Sr.  Prof.  Wendel  Mesquita, vereador  de Belo
Horizonte. Cumprimento também a esposa do homenageado, Sra. Maria de Lourdes
de Padula. Cumprimento a Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
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muito  bacana,  na  pessoa do saxofonista  Sd.  Tiago Ramos,  da  Academia  Musical
Orquestra Show da PMMG. Cumprimento todos os familiares, o Dr. Marcos, todas as
autoridades presentes,  as senhoras, os senhores. É uma grande satisfação poder
estar aqui, neste momento, homenageando uma pessoa tão importante como o Dr.
Marcos Padula. Boa noite a todos e a todas.

É uma honra participar desta justa homenagem concedida ao querido amigo Dr.
Marcos Flávio Padula. Por esta ser uma noite especial, provoca em todos nós uma
reflexão sobre a nobreza de um caráter marcado pela simplicidade e pela humildade.

Para ilustrar um pouco do que penso sobre o Dr. Marcos, gostaria de compartilhar
com vocês uma simples, mas muito ilustrativa história:  um rei seguia pela estrada
com sua comitiva, quando viu um homem velho plantando uma árvore. Achou aquela
atitude muito estranha, já que a árvore demoraria a crescer e, quando pudesse dar
frutos, o velho, na certa, não estaria mais lá para aproveitar. Então o rei perguntou ao
velho plantador de árvores por que insistia numa tarefa tão inútil, ao que o homem
respondeu:  “Fico  feliz  em  plantar,  mesmo  não  sendo  eu  quem  vai  colher.  Não
estamos  aproveitando  hoje  as  árvores  que  foram  plantadas  há  muitos  anos?  O
plantar é o que importa, não o colher”. O rei considerou sábia a atitude do homem e,
comovido, entregou um saco com muitas moedas de ouro como prêmio à sabedoria
do plantador de árvores. E ele agradeceu assim: “Viu como são as coisas? Eu mal
acabei de plantar e já estou colhendo frutos valiosos”. Moral da história: o plantio é
opcional, mas a colheita é obrigatória. Por isso é preciso plantar com todo cuidado.

Isto é o que alguém como o Dr. Marcos Padula, que trabalha incansavelmente para
melhorar a vida de centenas de crianças e adolescentes, faz. Ele está, com certeza,
plantando frutos que serão colhidos no futuro. Como já são 20 anos dedicados à Vara
Cível  da Infância  e  da  Juventude,  crianças  que foram atendidas  pelo  Dr.  Marcos
Padula no passado são hoje adultos, ou seja, a sociedade já está colhendo os frutos
desse trabalho abnegado. E as próximas gerações também vão colher esses frutos.
Pessoas humildes, porém comprometidas, são assim mesmo: deixam frutos por onde
passam. Portanto, Dr. Marcos, nós, mineiros, só temos a agradecer sua generosidade
de estar  conosco há tanto tempo fazendo toda a  diferença na nossa história,  na
história dessas crianças e adolescentes, na história dessas famílias.
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Gostaria  de  complementar  ainda  a  nossa  fala  dizendo  que,  por  intermédio  de
amigos, conheci o Dr. Marcos Padula. Diante das informações, vi que realmente era
uma pessoa diferenciada e que merecia essa justa homenagem. Confesso que, a
partir  dali,  passamos  a  ter  vários  contatos.  Dr.  Marcos,  percebi  então  que o  que
haviam falado da sua pessoa, do seu trabalho era só parte, pois, na realidade, era
muito mais. Confesso que vejo no senhor uma pessoa muito acima do que tinham me
falado, principalmente por sua humildade. O senhor sabe até do que estou falando,
pois tem um lado familiar acima do normal. Ser um chefe de família exemplar muitas
pessoas podem ser, mas não sei a palavra que é acima do exemplar, a palavra que
traduz o que vejo no Dr. Marcos. Realmente, ele é o homem certo, no trabalho certo,
na família certa.

Então,  Dr.  Marcos,  que  Deus  lhe  dê  força  e  coragem  para  seguir  sendo  esse
homem de tanto valor. Que Deus proteja o senhor, a toda a sua família e a todas as
pessoas que o rodeiam. Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor – Neste momento, o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega do
título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao juiz de direito titular da
Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, Sr. Marcos
Flávio  Lucas  Padula,  passando-lhe  às  mãos  o  diploma.  O  título  a  ser  entregue
contém os seguintes dizeres: “O governador do Estado de Minas Gerais, atendendo a
requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Antônio
Carlos Arantes, nos termos do decreto de 11/4/2014, concede ao Sr. Marcos Flávio
Lucas  Padula  o  título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em
reconhecimento pela sua dedicação à infância e à juventude mineira”.

– Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Marcos Flávio Lucas Padula

Boa noite a todos. Exmo. Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento
que solicitou a concessão desse título e que, neste ato, representa o o presidente da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  deputado  Adalclever  Lopes;
Exmo. Desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente da Associação de
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Magistrados Mineiros  – Amagis; Exmo. Desembargador Tarcísio Martins Costa,  do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e presidente de honra da Associação
Brasileira dos Juízes da Infância e da  Juventude;  Exmo.  Desembargador  Wagner
Wilson Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, presidente da
Coordenadoria da Infância e da Juventude – Coinj;  Exma. Sra.  Maria de Lourdes
Rodrigues Santa Gema, promotora de justiça da Infância e Juventude Cível de Belo
Horizonte;  Exmo.  Vereador  Professor  Wendel,  da  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte; minha esposa Lourdinha, companheira de mais de 25 anos, quase meu
tempo de magistratura; querida filha Veridiana, que reside no exterior  e não pôde
estar presente por motivos profissionais e de distância, mas que neste momento nos
acompanha neste  evento  pela  internet;  queridos  pais  Domingos e  Edeli;  queridos
irmãs  e  irmãos,  Cecília,  Valéria,  Glauco,  Marcelo  e  Márcio;  queridas  cunhadas  e
cunhados,  Ilda  e  Débora,  Miguel  e  Ricardo;  queridos  sobrinhos,  Leonardo,  João,
Manuela e Bernardo; prezados servidores da Vara da Infância e da Juventude da
Comarca de Belo Horizonte; prezados advogados, especialmente os que militam na
Vara  da  Infância  e  da  Juventude;  prezados  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Minas Gerais; demais autoridades presentes; caros amigos e amigas; boa
noite.

Gostaria  de  iniciar  minha  manifestação  com  algumas  frases  do  incomparável
escritor mineiro João Guimarães Rosa, que mais que escritor é um filósofo. “O correr
da vida embrulha tudo.  A vida é assim: esquenta e esfria,  aperta e,  daí,  afrouxa,
sossega e, depois, desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Afinal há é que
ter paciência,  dar  tempo ao tempo.  Já devíamos ter  aprendido,  de uma vez para
sempre, que o destino tem de fazer muitos rodeios para chegar a qualquer parte.
Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida?
Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo.”

Inicialmente, gostaria de manifestar, de forma expressa, a grande honra que sinto
em receber  esse título  de  Cidadania  Honorária  de  Minas  Gerais.  Por  ocasião  da
minha manifestação na cerimônia de recebimento da cidadania da capital mineira,
apresentei  a  minha  firme  convicção  de  que,  de  forma  invisível  e  até  mesmo
misteriosa, não só estamos todos vinculados e somos dependentes uns dos outros,
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mas  também  a  nossa  própria  essência  é  formada  por  nossas  relações,  e
encontramos no outro a nossa razão de ser. Como comentei, nenhum homem é uma
ilha.  Hoje posso afirmar,  com toda certeza,  que boa parte  da  minha essência  foi
formada por Minas Gerais.

Como  dizia  outro  grande  mineiro,  Otto  Lara  Resende,  jornalista  e  escritor:
“Ultimamente, passaram-se muitos anos”. Esse é o peso da idade. Hoje estou com 52
anos de idade, dos quais 26 foram passados em Minas Gerais.  Posso dizer com
certeza que pelo menos metade do que sou, ou talvez mais da metade, não apenas
como profissional, mas também como pessoa, se deve à minha vivência em Minas
Gerais. A minha realização vocacional como juiz de direito se deve às Minas Gerais.
Se hoje recebo essa homenagem pelos serviços prestados às alterosas, devo dizer
que apenas retribuo a oportunidade que este Estado me concedeu de crescimento
profissional e espiritual.

Reconheço a importância  da  formação familiar  e acadêmica que tive nos meus
primeiros anos de vida em São Paulo, mas, se essa formação que tive de meus pais
e mestres  pôde produzir  frutos,  isso se deu graças aos  caminhos que me foram
abertos em Minas Gerais.

Ao final do meu curso acadêmico de direito, tomado por dúvidas quanto à minha
vocação,  realizei  uma  viagem,  diria,  de  autodescoberta,  ou  de  peregrinação,  às
cidades  históricas.  Em  Ouro  Preto,  por  um acaso do  destino,  conversei  com um
desembargador, que me esclareceu de forma muito simples as minhas dúvidas. Após,
decidi  por  tentar  a  carreira  da  magistratura.  Logo  em  seguida,  quando  voltei  da
viagem, a primeira coisa que vi foi o anúncio do concurso em Minas. Um ano depois,
eu já estava morando em Minas Gerais, iniciando o meu trabalho na pequena cidade
de Guapé, na região de Furnas. Depois moramos em Paraisópolis, Sul de Minas, em
seguida, em Uberaba e, por fim, fui promovido, em 2002, para a capital, como auxiliar
da então Vara Única da Infância e da Juventude, como pupilo do desembargador
Tarcísio  Martins  Costa,  que  me iniciou  nas dificuldades  e  nas  agruras  do  juiz da
infância e da juventude. Dois anos após, assumi a então vara única, que depois foi
desmembrada  em  Vara  Cível  da  Infância  e  da  Juventude  e  Vara  Infracional  da
Infância e da Juventude.
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Sinto orgulho de pertencer, de certa forma e, é claro, de modo modesto, ao famoso
café com leite, ou seja, ao destino entrelaçado de Minas Gerais e São Paulo, tão
relevante para o Brasil, desde a República Velha até momentos mais recentes de
nossa história.

É verdade que, no passado, em alguns momentos históricos, os caminhos de São
Paulo  e  Minas  Gerais  nem  sempre  se  coadunaram,  mas  isso  não  diminui  a
importância  dos  dois  estados.  Porém,  no  presente,  ambos  os  estados  estiveram
juntos e firmes à frente do movimento de retorno à democracia, obra de dois grandes
homens públicos: Tancredo Neves e Ulysses Guimarães, este conterrâneo da cidade
de meu pai, Rio Claro.

Minas é a terra da liberdade, e, em grande parte, é essa a lição que se aprende na
terra das montanhas. Mas não podemos nos esquecer também de que na bandeira
de Minas, junto à cor vermelha do ideal revolucionário, há o triângulo, que simboliza o
Espírito Santo, ou seja, junto ao ideal da liberdade vem também a religiosidade e a
espiritualidade, o que traz em si um senso de percepção da profundidade da vida.

Essa espiritualidade foi, sem dúvida, testada nos longos anos de magistratura, mas
principalmente nos anos de Justiça da Infância e da Juventude. Dos 25 anos de juiz,
quase 20 foram vividos  na  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude,  desde  1995,  em
Uberaba, e, a partir de 2002, na capital. Embora por muitos considerado um cargo
sacrificado e desgastante – e de fato é –, também proporciona satisfação e alegria
quase impossível  de  se  explicar.  Quando conseguimos  mudar  o  destino  de  uma
criança, é uma felicidade. Quem trabalha na Infância sabe do que estou falando, é
algo que não tem comparação. E testa constantemente a nossa coragem e paciência,
como dizia Guimarães Rosa. Coragem para enfrentar e lutar por tudo que podemos
mudar e melhorar, e paciência para aceitar o que não podemos modificar. É claro que
também discernimento, para saber a diferença das duas situações.

Todo cargo público gera responsabilidade, mas acredito que decidir a vida de uma
criança  nos  faz  sentir  como  poucos  o  peso  da  responsabilidade  e  de  como  a
liberdade deve ser sempre sopesada com a espiritualidade e conduzida com coragem
e paciência. É estranho, depois de tantas lutas pelo bem-estar e recuperação das
famílias, principalmente das famílias carentes, e pela acolhida de crianças por meio



1488
____________________________________________________________________________

da adoção, que hoje eu esteja sendo acolhido também como filho adotivo de Minas
Gerais.

Na pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes, gostaria de agradecer a todos os
digníssimos parlamentares desta colenda Casa Legislativa, legítima representante do
povo de Minas Gerais,  a grande honra de me tornar esse filho adotivo das Minas
Gerais.

Por questões familiares, eu e minha esposa tivemos a felicidade de conhecer e de
conviver com o deputado Antônio Carlos Arantes e sua família, pessoa de grande
sensibilidade e religiosidade; pessoa equilibrada e ligada de coração à vida simples e
autêntica do campo. Acima de tudo, possui disponibilidade de ouvir o próximo e se
envolve  de  forma sincera  e  comprometida  com todos  aqueles  que  procuram  sua
ajuda. Posso testemunhar isso pela minha vivência pessoal. Acho que, se tivesse de
nomear uma pessoa que representasse mais fielmente a nobreza do mineiro, é logo o
nome do deputado Antônio Carlos Arantes que me vem à mente.

O que posso mais dizer? Claro que nunca poderei  dizer ser totalmente mineiro,
pois, evidentemente, tenho minhas origens. Essa dignidade cabe àqueles nascidos
nas Alterosas. Contudo, posso ao menos almejar e compartilhar as qualidades que vi,
vivi e que espero possa ter aprendido algumas delas, pelo menos.

O sentimento de vida interior,  a simplicidade, a humildade e a hospitalidade – o
receber  na  cozinha,  o lugar  mais  acolhedor  da  casa;  a vontade de agradar,  mas
esquivar-se para evitar agrados; a alegria de estar junto à natureza – o pôr do sol
atrás das montanhas, o canto do bem-te-vi anunciando mais um dia; o apreciar os
prazeres simples, a boa comida, em especial a deliciosa culinária mineira – comer o
pão de queijo verdadeiro, de polvilho mesmo, saído do forno e beber café feito na
hora, disso, como todo mundo sabe, realmente faço questão; é saber ser persistente,
sem nunca ser prepotente; é levar a vida sem pressa de chegar,  pois o que vale
mesmo é a viagem; é olhar a vida com mais amor; é gostar de Minas, tão longe do
mar, mas pertinho do céu.

Ser mineiro é falar “Ô trem bão danado sô! Brigado proceis todos”. Viva para Minas
Gerais! Viva para a liberdade!
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O locutor – Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes.

Palavras do Presidente
Só fazendo uma justificativa: o vídeo que foi passado é da filha Veridiana, do Dr.

Marcos.  Ele  foi  pego  de  surpresa,  não  sabia  –  não  é,  doutor?  E,  como não  foi
anunciado o nome, quero dizer que se tratava da sua filha Veridiana, que reside na
Alemanha e não pôde estar presente.

Exmo.  Sr.  Marcos  Flávio  Lucas  Padula,  juiz  de  direito  titular  da  Vara  Cível  da
Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, a homenagem que hoje lhe
prestamos, juiz que tem se notabilizado pela total dedicação à causa da infância e da
juventude em Minas Gerais, representa o merecido reconhecimento a uma carreira
jurídica edificada sobre o trabalho, o estudo e a ética.

Ao vir militar na Justiça mineira, o cidadão paulistano, formado no Largo de São
Francisco,  optou  por  servir  à  Justiça  e  à  sociedade,  numa  trajetória  de  grande
fidelidade à sua vocação, à sua competência e à sua vasta cultura humanista. Ao
longo dos últimos anos, várias cidades puderam desfrutar de sua presença atuante
em  suas  comarcas,  como  Guapé,  Paraisópolis  e  Uberaba.  Nelas  também  se
manifestou  seu  interesse  pelo  magistério,  como  professor  de  ensino  médio  ou
universitário.

Exemplo de cidadão voltado para a realização do bem comum, soube mostrar como
o juiz  é  um importante  ator  no  jogo social,  logo se  identificando  com as  difíceis
questões envolvendo nossa juventude e nossas famílias num mundo cada vez mais
conturbado e pressionado por crescentes transformações dos costumes. Ser humano
de grandes qualidades, apontadas pelos que trabalham ou trabalharam a seu lado, é
também  o  pai  amoroso  de  Veridiana,  que  hoje  reside  na  Alemanha,  e  o  marido
atencioso de Maria de Lourdes, servidora pública recentemente aposentada.

Antes  de  vir  para  o  nosso  convívio,  esse  torcedor  e  sócio  do  Palmeiras  –  o
Palmeiras também é Palestra Itália, como o Cruzeiro – frequentou o Liceu Pasteur,
tradicional escola franco-brasileira da capital paulista, o que o levaria a se graduar em
francês pela Universidade de Nancy, ainda muito jovem.

O  poliglota,  que  domina  quatro  idiomas,  começou  em  sua  cidade  natal  seu
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aprendizado do direito como estagiário do escritório Pinheiro Neto Advogados. Em
1989, prestou o concurso que lhe valeu o ingresso na magistratura mineira e, há mais
de 25 anos, vem nos brindando, no exercício de sua jurisdição, com produtividade e
zelo profissional, ao qual não faltam coragem, disposição e sensibilidade social.

Marcos Padula, ao se inserir tão profundamente em nossa vida coletiva, tornou-se,
de  coração,  um  mineiro,  hoje  reconhecido  como  Cidadão  Honorário  por  este
Parlamento que representa todo o povo do Estado. Esse é um título que certamente
dignifica toda a nossa magistratura, por ter em seus quadros um profissional de tão
raro valor. Parabéns, portanto, Dr. Marcos Padula, por ter se distinguido nesta terra
pelo exemplo de seu trabalho, de seu espírito democrático e de suas preocupações
de tamanho alcance social. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O  locutor  –  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  a  Orquestra  Jovem  e  o  Coral

Infantojuvenil  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais.  Os  projetos  de
formação da Orquestra Jovem e do Coral Infantojuvenil  do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais visam ampliar o repertório de possibilidades de exercício dos
direitos  de  crianças  e  adolescentes  em  geral,  especialmente  as  que  vivenciam
situações de vulnerabilidade social e/ou sejam vítimas de violência e estão acolhidas
institucionalmente.  Atualmente,  esses  projetos  atendem  cerca  de  170  crianças  e
adolescentes,  com  aulas  gratuitas  e  semanais  de  violino,  viola,  violoncelo,
contrabaixo acústico, canto, expressão corporal e prática orquestral.

Serão apresentadas as seguintes músicas:  Quatro momentos nº 3 – Marcha,  de
Ernani Aguiar; e, com arranjos de Luciene Villani, Eleanor Rigby, dos Beatles; Canção
da América, de Milton Nascimento; e O trenzinho do caipira, de Villa Lobos, com letra
de Ferreira Gullar.

– Procede-se à apresentação musical.
O presidente – Parabéns. Belíssima apresentação da Orquestra Jovem e do Coral

Infantojuvenil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Emocionante.
Encerramento

O presidente – A presidência manifesta a todos seus agradecimentos pela honrosa
presença  e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
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deputadas e os deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 22, às 14 horas, com a
seguinte a ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
18/4/2015.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 25/3/2015
Às 14h16min, 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  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  suspende  os  trabalhos.  Às
15h1min, são reabertos os trabalhos. Está presente, também, o deputado Agostinho
Patrus Filho. 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 parecer pela aprovação, no 1º turno,
do  Projeto  de  Lei  nº  8/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Administração Pública  (relator:  deputado Arnaldo  Silva).  Cumprida  a  finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente – Felipe Attiê – Thiago Cota – Cristiano Silveira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015

Às  14h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Geisa  Teixeira
(substituindo o deputado Paulo Lamac,  por  indicação da liderança do BMM) e os
deputados Cristiano Silveira, Rogério Correia (substituindo o deputado Durval Ângelo,
por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e  Wander  Borges  (substituindo  o  deputado
Duarte  Bechir,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada
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comissão.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cristiano  Silveira,
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. 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 944/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para que seja elaborado projeto de lei
para criação de um conselho estadual destinado a garantir e defender direitos iguais
a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais;

nº 945/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Turmalina o trecho das notas taquigráficas da 3º
Reunião Ordinária desta comissão em que consta o relato de Maria de Jesus Luiz de
Azevedo acerca dos fatos relativos à ação de reintegração de posse em que figuram
como autores Antônio Luiz de Azevedo e outros e como ré a Acesita S.A. (Processo
nº 0006148-29.2006.8.13.0697/0697.06.000614-8);

nº 946/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhados à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  averiguação  de
eventuais  irregularidades  em  procedimentos  realizados  na  Santa  Casa  de
Misericórdia de Barbacena e cópias do trecho das notas taquigráficas da 3º Reunião
Ordinária  desta  comissão  em  que  consta  o  relato  de  José  Maria  Leite  e  da
documentação  entregue  a  esta  comissão,  ambos  referentes  às  mencionadas
denúncias;

nº 951/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhados
ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  averiguação  de  eventuais
irregularidades  em  procedimentos  realizados  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de
Barbacena e cópias do trecho das notas taquigráficas da 3º Reunião Ordinária desta
comissão em que consta o relato de José Maria Leite e da documentação entregue a
esta comissão, ambos referentes às mencionadas denúncias;
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nº 955/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhados
ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  averiguação  de  eventuais
irregularidades  em  procedimentos  realizados  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de
Barbacena e cópias do trecho das notas taquigráficas da 3º Reunião Ordinária desta
comissão em que consta o relato de José Maria Leite e da documentação entregue a
esta comissão, ambos referentes às mencionadas denúncias;

nº 957/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhados
ao  procurador-geral  de  justiça  pedido  de  informações  sobre  o  andamento  ou  as
conclusões  do  Inquérito  Civil  nº  0056.06.000021-5,  instaurado  em  2006  pela
Promotoria  de  Justiça  de  Defesa de Saúde e  Patrimônio  Público da  Comarca de
Barbacena  com  a  finalidade  de  apurar  denúncias  de  irregularidades  em
procedimentos realizados na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, e cópias do
trecho  das  notas  taquigráficas  da  3º  Reunião  Ordinária  desta  comissão  em  que
consta o relato de José Maria Leite e da documentação entregue a esta comissão,
ambos referentes às mencionadas denúncias;

nº 959/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
procurador da república em Minas Gerais pedido de informações sobre o andamento
ou  as  conclusões  do  Inquérito  Civil  nº  1.22.000.002282/2005/80,  instaurado  pela
Procuradoria  da  República  em  São  João  del-Rei  com  a  finalidade  de  apurar
denúncias  de  irregularidades  em  procedimentos  realizados  na  Santa  Casa  de
Misericórdia de Barbacena, e cópias do trecho das notas taquigráficas da 3º Reunião
Ordinária  desta  comissão  em  que  consta  o  relato  de  José  Maria  Leite  e  da
documentação  entregue  a  esta  comissão,  ambos  referentes  às  mencionadas
denúncias;

nº 962/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhados à
Ordem dos  Advogados  do Brasil  –  Seção Minas  Gerais  –  OAB-MG – pedido  de
providências para que seja averiguada eventual  conduta irregular por parte do Sr.
Nicodemus  Evaristo  Cordeiro,  advogado  constituído  nos  autos  do  Processo  nº
0006148-29.2006.8.13.0697/0697.06.000614-8  e  inscrito  na  OAB-MG  sob  o  nº
32.192, e cópias de documentação referente à ação de reintegração de posse em
que figuram como autor Antônio Luiz de Azevedo e outros e como ré a Acesita S.A.,
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de  laudo  técnico  pericial  assinado  por  Cristiany  Silva  Amaral  e  Wander  Gladson
Amaral e do trecho das notas taquigráficas da 3º Reunião Ordinária desta comissão
em que consta o relato de Maria de Jesus Luiz de Azevedo;

nº 964/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhados
ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que seja averiguada eventual  conduta irregular por parte do Sr.
Gabriel  Alves Barroso, perito  oficial  nomeado nos autos do Processo nº  0006148-
29.2006.8.13.0697/0697.06.000614-8, e cópias de documentação referente à ação de
reintegração de posse em que figuram como autor Antônio Luiz de Azevedo e outros
e como ré a Acesita S.A., de laudo técnico pericial assinado por Cristiany Silva Amaral
e  Wander  Gladson  Amaral  e  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  3º  Reunião
Ordinária desta comissão em que consta o relato de Maria de Jesus Luiz de Azevedo;

nº 965/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a saúde física e emocional dos servidores do
Poder Judiciário Estadual;

nº 967/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  os  fatos  envolvendo  estudantes  e  policiais
militares,  ocorridos  durante  manifestação,  no  dia  26/3/2015,  em  memória  do
estudante Edson Luiz, assassinado durante a ditadura militar;

nº 968/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  sob  a  ótica  da  promoção  e  defesa  dos  direitos
humanos, o Projeto de Lei Federal nº 6.966/2006, que objetiva a regulamentação da
profissão de cuidador;

nº 969/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia, em que solicitam
seja realizada visita  ao  Prefeito  Municipal  de  Belo Horizonte  com a  finalidade  de
debater a situação dos barraqueiros do entorno do Mineirão e das feiras livres do
Município de Belo Horizonte;

nº 970/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado à Presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de
providências a fim de que sejam elaborados estudos para a modificação do art. 121
do Código de Posturas do Município, tendo em vista que a exigência de licitação para
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o  funcionamento  de  feiras  tradicionais  em  logradouros  públicos,  constante  nesse
dispositivo, está ameaçando a viabilidade dessas feiras;

nº 971/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia, em que solicitam
sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Extraordinária  desta
comissão  aos  convidados  presentes  nessa  reunião  e  aos  representantes  dos
barraqueiros do Mineirão;

nº 972/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia, em que solicitam
seja  encaminhado  ao  governo  do  Estado,  ao  Instituto  Estadual  do  Patrimônio
Histórico  e  Cultural  do  Estado  de  Minas  Gerais,  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo
Horizonte e ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte pedido
de providências para tombamento das feiras livres nas ruas e praças da cidade e no
entorno do Mineirão, qualificando-as como patrimônio cultural imaterial do município e
do Estado;

nº 973/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Defensoria Pública do
Estado  e  ao  Ministério  Público  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja
celebrado termo de ajustamento de conduta com a Concessionária Minas Arena e
representantes dos barraqueiros do entorno do Mineirão, com vistas ao retorno dos
barraqueiros ao trabalho no entorno do estádio;

nº 974/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia, em que solicitam
seja  encaminhado  à  Concessionária  Minas  Arena  e  aos  representantes  dos
barraqueiros do entorno do Mineirão pedido de providências para que seja celebrado
termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a
Defensoria  Pública  do  Estado  e  o  Ministério  Público,  com  vistas  ao  retorno  dos
barraqueiros ao trabalho no entorno do estádio.

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Carlos Pimenta – Durval Ângelo.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 2º 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  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.

Aprovado  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  retorna  a  matéria  a  esta
comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme  dispõe  o  art.  189,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a
redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
A proposição sob análise pretende, em seu art. 1º, efetuar a revisão anual, a partir

de maio de 2014, dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais – MPMG – mediante a aplicação do índice de 6,0%, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República.

Em virtude da aplicação desse índice, o padrão inicial da tabela de escalonamento
vertical de vencimentos passa a ser de R$1.052,85, não se aplicando essa revisão ao
servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do
art. 40 da Constituição Federal e que sejam reajustados na forma prevista do § 8º do
mesmo artigo.

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo nº 1, que a Comissão
de  Administração  Pública  apresentou  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
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declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O § 1º do art. 17 da mesma lei
estabelece que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,
como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos
dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Porém, o §
6º do referido artigo excepciona o reajustamento de remuneração de pessoal, de que
trata  o  inciso  X do art.  37  da  Constituição  da República,  do  cumprimento  dessa
exigência.

O art. 20, II, “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 à  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 a autorização específica na LDO, que já  concede essa
autorização em seu art. 14.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da



1498
____________________________________________________________________________

República,  a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Cumpre ressaltar que o percentual previsto, no Projeto de Lei 5.497/2014 (Projeto
de Lei Orçamentária Anual), para as despesas de pessoal do Ministério Público no
ano de 2015 é de 1,84%, sendo o limite prudencial de 1,9% e o limite máximo de 2%.
Caso esses limites  sejam ultrapassados,  faz-se necessária a  adoção de medidas
corretivas, conforme determinação da LRF.

Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 2º turno,  do Projeto  de Lei  nº

8/2015 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Tiago Ulisses,  presidente  –  Tito Torres,  relator  – Vanderlei  Miranda –  Agostinho

Patrus Filho – Elismar Prado.
PROJETO DE LEI Nº 8/2015

(Redação do Vencido)
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.



1499
____________________________________________________________________________

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.
ANEXO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2015)
“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)
Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

(…)
IV.2 – Multiplicadores
* – A tabela de escalonamento vertical de vencimentos foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 23.4.2015.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2015

ATA
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa  e  Arlen  Santiago;  aprovação  –
Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições:  Projetos  de Lei  nºs 1.126 a 1.150/2015 – Requerimentos nºs  470 a
502/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.041  a  1.067/2015  –  Comunicações:
Comunicações  das  Comissões  de  Saúde  e  de  Cultura  e  dos  deputados  Dalmo
Ribeiro Silva e Rogério Correia – Questões de Ordem; discursos dos deputados João
Leite e Rogério Correia – Oradores Inscritos: Discurso da deputada Rosângela Reis;
Questão de Ordem; Suspensão e Reabertura da Reunião; discursos dos deputados
Arlen  Santiago  e  Tito  Torres  –  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de
Inscrições – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações – Despacho de
Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.021, 1.065 a 1.067, 1.022 a 1.040,
1.042 a 1.057, 1.041 e 1.058 a 1.064/2015; deferimento – Inexistência de quórum
para votação – Discussão e Votação de Indicações: Discussão, em turno único, da
Indicação nº 4/2015; encerramento da discussão – 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições:  Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de Lei  nº  8/2015;  Suspensão  e
Reabertura  da  Reunião;  encerramento  da  discussão;  existência  de  quórum  para
votação;  discursos  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Durval  Ângelo;  votação
nominal do Substitutivo nº 1; aprovação; Declarações de Voto; Questão de Ordem –
Requerimento  do  deputado  Rogério  Correia;  deferimento;  discurso  do  deputado
Rogério Correia – Encerramento – Ordem do Dia.

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

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge – Arlen Santiago –
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Arlete  Magalhães –  Bonifácio  Mourão –  Bosco – Cabo Júlio  – Carlos  Pimenta  –
Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Douglas
Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino –
Fábio  Cherem  –  Fábio  Avelar  Oliveira  –  Fred  Costa  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo
Pimenta – Gil Pereira – 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 – Missionário Márcio Santiago –
Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo
– 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 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.
O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Gustavo Corrêa.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Com  certeza,  presidente,  até  porque  este

parlamentar  não vai  fugir  do  tema,  que foi  exatamente  dito  e lido  pelo  deputado
Dalmo Ribeiro Silva, sobre a concessão de um título nesta Casa, na última semana.
Aproveitando essa deixa,  já que falamos aqui  em concessão de título de cidadão
honorário, na condição de líder do Bloco Verdade e Coerência, quero dar publicidade
a todos os membros desta Casa de que, na tarde de hoje, protocolaremos projeto de
resolução que solicita do governador do Estado de Minas Gerais sustar os efeitos do
ato que concedeu o título de cidadão honorário ao Sr. João Pedro Stedile, na manhã
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de ontem. Causou estranheza aos parlamentares deste bloco o que levou o atual
governador a conceder o referido título. Pelo que nos consta, o citado homenageado
jamais  fez  algo  por  Minas  Geais.  Pelo  contrário,  procura  promover  a  desordem
coletiva.

O presidente – Deputado Gustavo Corrêa, a discussão deve ser pertinente à ata.
O deputado Gustavo Corrêa – Mas a estou discutindo, presidente.
O presidente – O Stedile não tem nada a ver com a ata.
O deputado Gustavo Corrêa – Muito menos com Minas Gerais para ganhar um

título da Inconfidência Mineira. O atual governador infelizmente sujou a imagem de
Minas Gerais.  Foi objeto até de editorial  da Rede Bandeirantes a vergonha que o
Estado  de  Minas  promoveu  na  manhã  de  ontem.  Outro  fato  causou  também
estranheza a este parlamentar, que fez requerimento à Mesa solicitando informações
acerca do diagnóstico que o governador fez questão de divulgar há 15 dias. Até hoje
o referido requerimento não se encontra em pauta para votação. Mais que isso, o
atual governo, mais uma vez, dá demonstração de total desconhecimento.

O presidente – Deputado Gustavo Corrêa, esse assunto não é da ata.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Já  vou  concluir,  já  vou  concluir.  Num  segundo

momento...
O presidente – Gostaria que V. Exa. fizesse essa fala em outra oportunidade. Agora

estamos prontos para ouvir qualquer tipo de fala pertinente à ata.
O deputado Gustavo Corrêa – Estou aqui dando publicidade a todos os senhores e

senhoras. Está certo, presidente, mas estou indo na linha da concessão do título que
foi dado nesta Assembleia, na última semana. Mais uma vez causou estranheza aos
deputados do bloco a concessão do referido título que o atual governador fez – mais
uma irresponsabilidade sua. Esse era o meu questionamento.

O presidente – Quero dizer que a 4ª Reunião Especial da 1ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 18ª  Legislatura,  em 17 de abril,  foi  destinada à entrega do título de
cidadão honorário do Estado ao Sr. Marcos Flávio Lucas Padula, juiz de direito titular
da vara cível.  Se o assunto for  pertinente, concederemos a palavra. Do contrário,
solicito aos deputados que façam questão de ordem mais tarde. Isso é válido para os
três deputados inscritos: Arlen Santiago, Rogério Correia e João Leite. Quero ouvir
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alguma coisa sobre a ata. Fora isso, vamos interromper a palavra. Com a palavra,
para discutir, o deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen Santiago – Queríamos agradecer a V. Exa. e dizer ao deputado
Dalmo Ribeiro Silva que ele tem lido a ata muito baixo. Acabamos não escutando
adequadamente. Hoje a oposição está aqui para discutir a ata de concessão do título
de  cidadão  honorário  ao  Sr.  Padula.  Achei  a  ata  muito  sucinta.  Acabam  não
colocando não só nessa ata, como também em outras...

O presidente – Na transversalidade dos assuntos em rede, não vamos aceitar trazer
esse  comentário  transversal  e  corrente,  que  você  vive  no  final  de  semana,  para
dentro da ata. Não vamos aceitar isso, definitivamente.

O deputado Arlen Santiago – Faz muito bem, Sr. Presidente. Gostaria de pedir ao
deputado Dalmo que relesse a ata. Não vi na ata a referência a quando foi entregue o
título a quem realmente estava participando disso. Vemos que tem sido prática em
Minas  Gerais  não  só  estar  nem  aí,  mas  também  diminuir  R$100.000.000,00  no
orçamento das vacinas para as criancinhas e não pagar o transporte escolar. Estão
prejudicando novamente as criancinhas e ainda falam que a culpa é do orçamento.

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

– A deputada Rosângela Reis, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 767/2015, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  André  Quintão  Silva,  secretário  de  Trabalho  (3),  prestando  informações
relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.114,  9.116  e  9.231/2014,  da  Comissão  de
Participação Popular.

Do Delegado Edson Moreira, deputado federal (2), prestando informações relativas
aos  Requerimentos  n°s  217  e  218/2015  e  ao  Requerimento  de  Comissão  nº
650/2015, da Comissão do Trabalho.

Da Sra.  Kátia  Ferraz Ferreira,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando seja contratado intérprete de Libras
por esta Casa. (– À Mesa da Assembleia.)
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Da Sra. Luciana Ribeiro da Fonseca, promotora de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.494/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rodrigo Aparecido Lopes, prefeito municipal de Andradas, agradecendo voto
de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do deputado
Ivair Nogueira, pelo aniversário desse município.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.126/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.182/2014)

Estabelece normas de proteção ao consumidor de bens culturais e sanções para o
descumprimento de cláusulas  contratuais  relacionadas com o horário de início de
eventos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A pessoa física ou jurídica responsável pela realização de evento artístico

ou cultural  no Estado adotará as  providências  necessárias  para que o espetáculo
tenha início no horário previamente determinado e divulgado.

§ 1º  – Considera-se evento, para efeito deste artigo, a apresentação musical,  a
peça teatral, a apresentação circense e outros espetáculos similares, apresentados
em local público ou sala privada, para os quais haja venda de ingressos.

§ 2º – O horário de início do evento será impresso nos  tíquetes ou ingressos e
divulgado nas peças publicitárias, nos sites de venda on-line e em cartazes afixados
em bilheterias.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no  caput do art. 1º sujeitará o infrator a
multa no valor  de 5.000 Ufemgs (cinco mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas
Gerais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, nos
termos do art. 3º, IX, da Lei Complementar nº 66, de 2003.

§ 1º – A multa a que se refere este artigo será reduzida:
I – em 80% quando o atraso for inferior a 10 minutos;
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II – em 40% quando o atraso for superior a 10 minutos e inferior a 15 minutos;
III – em 10% quando o atraso for superior a 15 minutos e inferior a 20 minutos.
§ 2º – A multa será devida em dobro:
I – em caso de cancelamento do evento no período de duas horas antes do horário

previsto para seu início;
II – em caso de reincidência.
§ 3º – A multa não será devida nos casos em que o atraso ou o cancelamento se

der  por  culpa  exclusiva  de  agente  que  não  seja  o  responsável  pelo  evento,  por
determinação  judicial  ou  por  motivo  de  força  maior,  devidamente  comprovado  e
divulgado.

§ 4º – No caso de cancelamento sem a comprovação dos motivos a que se refere o
§ 3º,  o consumidor será ressarcido em dobro pelo valor  pago pelo ingresso, sem
prejuízo da multa devida.

§ 5º – O descumprimento do disposto no § 2º do art. 1º sujeitará o infrator a multa
no valor de 500 Ufemgs.

Art. 3º – O responsável pelo evento poderá impedir o acesso dos espectadores à
sala ou ao local do evento após o início do espetáculos ou determinar o momento
adequado  para  que  o  acesso  se  faça  sem  prejuízo  para  o  andamento  da
apresentação.

Parágrafo  único  –  Na  hipótese  de  impedimento  de  acesso,  o  consumidor  será
ressarcido do valor pago, descontados os custos administrativos, limitados a 20% do
valor cobrado, sendo facultada ao consumidor a opção de troca para outra sessão ou
apresentação, sem custos adicionais, para a qual haja disponibilidade de lugar.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Há,  no País,  um persistente hábito quanto ao descumprimento dos

compromissos assumidos pelos responsáveis por espetáculos artísticos no que diz
respeito aos prazos para início das apresentações. Trata-se de uma situação que
afeta  os  direitos  daqueles  espectadores  –  consumidores  de  bens  culturais  –  que
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acreditam na validade das condições constantes do contrato que se completa quando
da compra do bilhete de ingresso.

A proposição  ora  apresentada  tem como objetivo  contribuir  para  resguardar  os
direitos  desses  consumidores,  ao  estabelecer  penalidades  no  caso  do
descumprimento  das  cláusulas  pactuadas  pelas  partes.  Matérias  com  objetivos
semelhantes foram apresentadas nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, o que
demonstra ser amplo e arraigado o problema.

Trata-se, aqui,  de norma específica relacionada à defesa do consumidor  e que,
portanto, enquadra-se na competência concorrente a que se refere o art. 24, V, da
Constituição Federal, e para a qual não há reserva de iniciativa para o chefe do Poder
Executivo.

Contamos,  portanto,  com o  apoio  dos ilustres  parlamentares para  a  sua rápida
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 1.127/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.049/2014)

Proíbe a construção de residências no raio de 3km (três quilômetros) de distância
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida a construção de residências no raio de 3km (três quilômetros)

de distância do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa evitar futuros problemas de operação do Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves.  Ainda  que  hoje  o  aeroporto  não  cause  problemas
relacionados com o ruído das aeronaves, é necessário que comecemos desde já a
prever  possíveis  consequências  da  expansão  tanto  das  operações  de  voo  no
aeroporto como do setor imobiliário em seu entorno.
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Um dos principais da Europa, o Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, começa a
enfrentar problemas de operação exatamente por causa do excesso de ruído que tem
afetado moradores de seu entorno. Para diminuir o problema, houve uma redução de
40%  nas  operações  entre  23  e  24  horas;  e  entre  24  e  5  horas  os  voos  estão
proibidos. Essas restrições causaram grandes prejuízos econômicos, uma vez que o
aeroporto  realiza  cerca  de  1.400  pousos  e  decolagens  por  dia  e  possui  21  mil
funcionários ligados à administração, além de 78 mil  funcionários das companhias
aéreas que operam lá.

O caso do Aeroporto de Frankfurt serve como um alerta para nós, que queremos
fazer do Aeroporto de Confins um dos principais da América Latina.

– 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 1.128/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 536/2011)

Acrescenta o § 2º ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescido ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, o

seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo único em § 1º:
“Art. 10 – (...)
§  2º  –  Os  automóveis  movidos  a  álcool  ou  os  veículos  flexíveis,  que  utilizam

alternadamente mais de um tipo de combustível, terão alíquota diferenciada de 3%
(três por cento).”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –

estabelece  a  mesma  alíquota  para  os  veículos,  independentemente  do  tipo  de
combustível. Com o advento dos motores flexíveis, que podem ser movidos tanto a
álcool como a gasolina, o correto é a adoção da alíquotas diferenciadas.

Afinal, quem faz a opção pelo veículo de motor flexível o faz pela possibilidade de
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locomover-se  com  a  energia  do  álcool,  que  é  um  combustível  renovável,  100%
nacional e ecologicamente correto, pois não polui nem degrada o meio ambiente.

A alíquota menor surgiu da necessidade de estimular a preferência do consumidor
pelo veículo movido a álcool, e ela se justifica também no caso do veículo de motor
flexível.

Acrescente-se que o preço internacional do petróleo dispara, tornando necessárias
alternativas para o equilíbrio financeiro do consumidor.

O  álcool  deve  ser  incentivado,  pois  possibilita  empregos  para  os  brasileiros  e
economia  de  preciosas  divisas:  quanto  menor  for  a  dependência  do  petróleo
importado, melhor para a nossa economia e para o nosso povo.

Este projeto irá corrigir a aplicação equivocada da alíquota igual do IPVA para todos
os tipos de veículos, penalizando quem fez a opção pelo veículo de motor flexível ou
a álcool.

Outra vantagem diz respeito à conservação do meio ambiente, ressaltando-se que,
quanto maior for a frota de veículos movidos a álcool, menor será a incidência da
poluição atmosférica que tantos danos causa ao meio ambiente e, sobretudo, à saúde
das pessoas.

Vê-se, pois,  que razões econômicas, sociais e ecológicas justificam a incidência
diferenciada da alíquota do IPVA para os automóveis que utilizem tais combustíveis.

–  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 1.129/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.728/2013)

Altera o inciso VII do art. 6º da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso VII do art. 6º da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º – (…)
VII  – a permissão concedida nos termos desta lei  é transferível  aos sucessores

legítimos  do  permissionário  falecido,  observadas  as  condições  previstas  em  lei
federal.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  trata  de  simples  adequação da legislação em vigor.  A

norma federal possibilita a transferência de permissões para prestação de serviços de
táxi aos sucessores do permissionário falecido, fato ainda vedado pela lei estadual
que regulamenta o transporte metropolitano por táxi.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à 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 1.130/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.684/2013)

Dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo e a possibilidade de doação de órgãos
na Carteira de Habilitação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica determinado que toda Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo

Departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Estado  de  Minas  Gerais  deverá  conter
impresso,  no  campo  denominado  “Observações”,  o  tipo  sanguíneo  do  titular  e  a
informação se o titular é ou não doador de órgãos.

Parágrafo único – Toda carteira de habilitação será emitida com a informação de
que  o  habilitado  é  doador  de  órgãos,  salvo  se  o  habilitado  se  manifestar
contrariamente à inserção dessa informação.

Art. 2° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Esta proposição tem por finalidade facilitar e ampliar o trabalho das

equipes de salvamento e emergências dos hospitais do Estado de Minas Gerais.
No que diz respeito à doação de órgãos, existem milhares de pessoas dispostas a

doar  seus  órgãos,  mas  esse  desejo,  na  maioria  das  vezes,  não  é  manifestado
documentalmente.
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A CNH  é  um  documento  que  grande  parte  dos  brasileiros  possui  e  pode  ser
utilizado como fonte  de  informação,  a  respeito  da  posição de  seu titular  sobre  a
doação  de  órgãos.  Ademais,  precisa,  obrigatoriamente,  ser  renovada,  permitindo,
assim, ao titular a possibilidade de mudar sua opinião em relação à doação.

Pelos  motivos  acima  descritos,  lutamos  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  em
questão.

– 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 1.131/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 174/2011)

Institui o Dia Estadual do Vigilante.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Vigilante, a ser comemorado, anualmente,

no dia 20 de junho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: As empresas de segurança privada surgiram no Brasil na década de

1960, com a finalidade de proteger patrimônios, pessoas e instituições financeiras do
crescente  número  de  assaltos.  No  Brasil,  há  mais  de  duas  mil  empresas  de
segurança privada, que geram cerca de 600 mil empregos.

Os trabalhadores em segurança privada, mais conhecidos como vigilantes, somente
tiveram sua atividade profissional reconhecida com a edição da Lei Federal nº 7.102,
de 20/6/83, que regulamentou a exploração do serviço de segurança privada. A data
comemorativa proposta para se homenagear os vigilantes é dia 20 de junho, dia da
publicação da referida lei federal.

A atuação dos vigilantes é imprescindível na realidade atual, em que o Estado não
consegue  garantia  de  segurança  a  todos.  Nas  instituições,  empresas,  indústrias,
residências e no transporte de valores e de pessoas, os vigilantes são responsáveis
não apenas pela guarda dos nossos bens materiais, mas também das nossas vidas,
ainda que a vida deles esteja sempre em risco num mundo onde a criminalidade e a
violência crescem a cada dia.
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Espero, portanto, contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à
aprovação da proposição em exame.

– 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 1.132/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 575/2011)

Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O Poder  Executivo  incentivará  a  viabilização  e  o  desenvolvimento  de

programas  que visem ao controle  reprodutivo  de  cães  e  gatos e  à  promoção de
medidas  protetivas,  por  meio  de  identificação,  registro,  esterilização  cirúrgica  e
adoção, e de campanhas educacionais para a conscientização pública da relevância
de tais atividades, cujas regras básicas seguem descritas nesta lei.

Art. 2º – Fica vedada a eliminação da vida de cães e gatos pelos órgãos de controle
de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, exceção feita à
eutanásia,  permitida  nos  casos  de  males,  doenças  graves  ou  enfermidades
infectocontagiosas incuráveis  que coloquem em  risco  a  saúde de pessoas  ou de
outros animais.

§ 1° – A eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e
estabelecimentos referidos no  caput deste artigo, precedido, quando for o caso, de
exame laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidades de proteção
dos animais.

§ 2° – Ressalvada a hipótese de doença infectocontagiosa incurável, que ofereça
risco à saúde pública, o animal que se encontre na situação prevista no caput poderá
ser  disponibilizado  para  resgate  por  entidade de  proteção  dos  animais,  mediante
assinatura de termo de integral responsabilidade.

Art. 3º – O animal com histórico de mordedura injustificada e comprovada por laudo
médico será inserido em programa especial de adoção, com critérios diferenciados,
prevendo assinatura de termo de compromisso pelo qual o adotante se obrigará a
cumprir o estabelecido em legislação específica para cães bravios, a manter o animal
em local seguro e em condições favoráveis ao seu processo de ressocialização.
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Parágrafo único – Caso não seja adotado em noventa dias, o animal poderá ser
eutanasiado.

Art. 4° – O recolhimento de animais observará procedimentos protetivos de manejo,
de transporte e de averiguação da existência de proprietário, de responsável ou de
cuidador em sua comunidade.

§  1°  –  O  animal  reconhecido  como  comunitário  será  recolhido  para  fins  de
esterilização,  registro  e  devolução  à  comunidade de origem,  após  identificação  e
assinatura de termo de compromisso de seu cuidador principal.

§ 2° – Para efeitos desta lei, considera-se cão comunitário aquele que estabelece
com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não
possua responsável único e definido.

Art. 5º – Não se encontrando nas hipóteses de eutanásia autorizadas pelo art. 2°,
os  animais  permanecerão  por  setenta  e  duas  horas  à  disposição  de  seus
responsáveis, oportunidade em que serão esterilizados.

Parágrafo único – Vencido o prazo previsto no caput deste artigo, os animais não
resgatados serão disponibilizados para adoção e registro, após identificação.

Art.  6°  –  Para  efetivação  deste  programa,  o  poder  público  poderá  viabilizar  as
seguintes medidas:

I  – destinação, por  órgão público, de local  para a manutenção e exposição dos
animais disponibilizados para adoção, aberto à visitação pública,  onde os animais
serão separados conforme critério de compleição física, de idade e de temperamento;

II – campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização e de
vacinação periódica  e  de  que o  abandono,  pelo  padecimento  infligido  ao  animal,
configura, em tese, prática de crime ambiental;

III – orientação técnica aos adotantes e ao público em geral sobre os princípios da
tutela  responsável  de  animais,  visando  atender  às  suas  necessidades  físicas,
psicológicas e ambientais.

Art.  7°  –  Fica  o  poder  público  autorizado  a  celebrar  convênio  e  parcerias  com
municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais,
universidades,  estabelecimentos  veterinários,  empresas  públicas  ou  privadas  e
entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta lei.
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Art.  8º  –  A infração  aos  dispositivos  desta  lei  acarretará  a  aplicação  de  multa
pecuniária no valor correspondente a 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), aplicadas em dobro na hipótese de reincidência.

Art.  9°  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Da ultrapassada política de  saúde decorre o  crescente  número  de

cães e gatos que vagam pelas ruas, uma vez que em muitos municípios ainda se
pretende controlar  as zoonoses e a população de animais adotando o método da
captura seguida da eliminação de animais encontrados nas vias públicas.

O que devemos ter é um controle de natalidade de cães e gatos, aproveitando as
campanhas  de  combate  a  raiva  e  outras  doenças  para  incentivar  o  controle  da
população dos  animais.  Considerando-se  que uma única  cadela,  num espaço  de
tempo de seis anos, pode originar mais de 50 mil cães, e que um cão, antes de ser
eliminado, já inseminou várias fêmeas, podemos deduzir que sacrificar o animal não é
a solução para o problema.

Dessa forma, em defesa da vida dos animais e tentando acabar com a crueldade
que  se  comete  com  os  pobres  e  indefesos  cães  e  gatos,  além  de  forçar  a
administração  pública  a  partir  para  métodos  modernos  e  eficazes  de  controle  de
animais em vias públicas, apresento este projeto, pedindo o apoio de todos os meus
pares para 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 1.133/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.941/2014)

Declara de utilidade pública o Araguaia Campestre Clube, com sede no Município
de Nova Serrana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Araguaia Campestre Clube, com sede
no Município de Nova Serrana.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Araguaia Campestre Clube é uma entidade civil sem fins lucrativos

que contribui para o desenvolvimento social do município onde se localiza, através de
eventos  socioculturais  e  esportivos.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de
reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  suas  atividades  voluntariamente,  e  a
entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.134/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 307/2011)

Declara de utilidade pública o Museu de Arte e Ofício de Itabirito,  com sede no
Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Museu de Arte e Ofício de Itabirito,

com sede no Município de Itabirito.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Museu de Arte e Ofício de Itabirito é instituição de direito privado

sem fins lucrativos e com caráter beneficente. Desenvolve importante trabalho com
fins culturais, artísticos e sociais.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que exercem
atividades voluntárias.

O Museu de Arte e Ofício de Itabirito está em funcionamento há mais de dois anos.
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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 1.135/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 308/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Cruzeiro  do  Sul  Esporte  Clube,  com  sede  no
Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Cruzeiro do Sul Esporte Clube, com

sede no Município de Ouro Preto.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Cruzeiro do Sul Esporte Clube é entidade civil, sem fins lucrativos,

com duração por tempo indeterminado, que desenvolve importante trabalho de fins
sociais,  assistenciais  e  esportivos.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de
reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  atividades  voluntárias,  e  está  em
funcionamento há mais de 86 anos.

Por sua importância, conto com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.136/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.727/2013)

Declara de utilidade pública a Associação de Desportos de Amigos de Santa Luzia,
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 de Desportos de Amigos

de Santa Luzia, com sede no Município de Santa Luzia.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação de Desportos de Amigos de Santa Luzia é sociedade

civil,  sem  fins  lucrativos,  que  desenvolve  importantes  trabalhos,  orientando  e
supervisionando atividades sociais, culturais, educativas, festivas e o desporto não
profissional com finalidade lúdica, na modalidade de futebol, no Município de Santa
Luzia.

A entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, e  sua
diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem
atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.137/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.679/2013)

Dá denominação ao viaduto localizado na Avenida Pedro I, no Município de Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Adão Ventura o viaduto localizado na Avenida Pedro I, no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Adão  Ventura  Ferreira  Reis,  popularmente  conhecido  como  Adão

Ventura, nasceu em Santo Antônio do Itambé, então Distrito do Serro, em 1946. Viveu
seus primeiros anos no campo, em péssimas condições, mas mudou-se para Belo
Horizonte, onde se graduou em direito pela UFMG.

Em  1973  esteve  nos  Estados  Unidos  lecionando  Literatura  Brasileira  na
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Universidade do Novo México e participando do International  Writing Program, da
Universidade de Iowa, destinado ao intercâmbio entre escritores jovens. Depois de
exercer  várias  atividades,  mudou-se  para  Brasília,  onde  presidiu  a  Fundação
Palmares, entidade governamental dedicada à cultura negra. Obteve prêmios com a
sua poesia e tem obras traduzidas para o inglês, o espanhol, o alemão e o húngaro.
Publicou  Abrir-se um abutre ou mesmo depois  de deduzir  dele o azul (1970),  As
musculaturas  do  Arco  Triunfo (1976),  Jequitinhonha  –  Poemas  do  Vale (1980),
Texturaafro,  (1992),  Litanias  de cão (2002)  e  A cor  da  pele,  que teve  sucessivas
edições e foi adotado diversas vezes em vestibulares, tornando-se não apenas o seu
livro mais famoso, mas colocando-o como um dos maiores poetas brasileiros negros
do século XX.

Adão Ventura morreu em Belo Horizonte, em junho de 2004, quando preparava a
edição de suas obras completas, reunindo todos os livros publicados e dezenas de
poemas inéditos. A partir dos originais foi publicada a antologia  Costura de nuvens,
Edições Dubolsinho (2006), título que o próprio poeta havia escolhido.

Por tudo isso, nada mais justo do que eternizar o nome do poeta denominando de
Adão  Ventura  Ferreira  Reis o  viaduto  localizado  na  Avenida  Pedro  I,  em  Belo
Horizonte.

Espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.
– Publicado,  vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.138/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.091/2011)

Dispõe  sobre  a  suspensão  do  fornecimento  de  energia  elétrica  e  água  pelas
concessionárias no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A  suspensão  do  fornecimento  de  energia  elétrica  e  água  pelas

concessionárias no Estado, por atraso no pagamento da fatura mensal, ocorrerá até
às onze horas dos dias úteis.
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Art. 2º – A religação do fornecimento de energia elétrica e água ocorrerá em até
seis horas, após solicitação e comprovação do pagamento pelo consumidor.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  tem  o  objetivo  de  disciplinar,  observada  a  legislação

federal,  os cortes de energia elétrica e água, pelas concessionárias, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, coibindo os abusos por vezes cometidos por elas ou por
suas terceirizadas.

É comum o cidadão chegar em casa, no início da noite, depois de um cansativo dia
de serviço, e encontrar a energia ou a água de sua casa cortada. Fica parecendo que
os  cortes  são programados  para  o  final  do  dia  ou  para  as  vésperas  do  final  de
semana.  Muitas  vezes  a  ação  da  concessionária  se  dá  sem  o  conhecimento  do
responsável pelo imóvel, por estarem presentes apenas menores ou empregados. E,
querendo ou não, a falta de energia e água causa situações graves e muitas vezes
irreparáveis, além de um imenso desconforto. Pode, até mesmo, colocar em risco a
vida do ser humano.

Este  projeto  está  de  acordo  com  a  legislação  federal  que  rege  a  matéria,
principalmente porque apenas disciplina, para o Estado de Minas Gerais,  o que é
previsto  na  referida  legislação.  Não  haverá  nenhuma  despesa  criada  para  a
concessionária e  muito menos interferência  em suas normas,  apenas protegerá o
consumidor em seu direito maior de usufruir dos serviços públicos essenciais durante
um período em que ele, usuário, não terá nenhuma condição de providenciar o seu
restabelecimento.

Dessa forma, conto 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 43/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.139/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 670/2011)

Dispõe  sobre  medidas  a  serem  adotadas  nos  estacionamentos  e  dá  outras
providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o fornecedor de serviços, independente do ramo de sua atividade, que

ofereça ao público consumidor área própria ou de terceiros para estacionamento de
veículos automotores obrigado a observar as disposições aqui estabelecidas.

Art. 2º – É vedada a cobrança mínima de horas não utilizadas, como condição de
entrada nos estacionamentos.

§ 1º  – O disposto  neste artigo não se aplica  aos consumidores que optem por
serviços de pernoite, diária ou mensalista.

§ 2º – Para a cobrança de fração de hora será admitido um arredondamento de até
a metade de cada hora para facilitação da cobrança do estacionamento.

Art. 3º – Os estabelecimentos de que trata esta lei são obrigados a manter registros
de entrada de veículos e, em caso de extravio do ticket de estacionamento, serão
estes  consultados  para  que  o  consumidor  seja  cobrado  apenas  pelo  tempo  de
utilização do serviço.

Parágrafo único – Fica proibida multa por extravio do cartão de estacionamento.
Art. 4º – O descumprimento desta lei acarretará ao fornecedor multa no valor de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), a ser revertida para
o Fundo Especial  de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor –
Feprocon –, aplicada em dobro, ocorrendo reincidência, e, em caso de contribuinte,
cassação da inscrição estadual.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Recentemente nos deparamos cada vez mais com estacionamentos

que cobram até 5 horas mínimas de pagamento, como condição para usar o serviço.
Outra situação de abuso contra os consumidores ocorre quando os estacionamentos
cobram valores exorbitantes pelo extravio do ticket de estacionamento.

Como exemplo,  temos  o  caso  do  Diamond  Mall  Shopping,  que  possui  no  seu
estacionamento sistema de monitoramento  por  câmera para registrar  a entrada e
saída de veículos, entretanto obrigou um consumidor a pagar o valor de R$20,00 pela
perda de um ticket de papel, o que configura enriquecimento sem causa por parte dos
fornecedores.
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Onerar  o  consumidor  injustamente,  como nos  casos  mencionados,  configura  a
prática abusiva de exigir vantagem manifestamente excessiva, conforme disposto no
art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Por todas essas razões, espero o apoio dos colegas deputados para a aprovação
desta proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 148/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.140/2015
Institui a obrigatoriedade de contratação de pessoas com síndrome de Down pelas

empresas prestadores de serviços aos órgãos e entidades do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado

devem ter em seus quadros de pessoal pessoas com síndrome de Down, conforme
estabelecido nesta lei.

Art. 2º – As empresas prestadoras de serviços a órgãos e entidades do Estado de
Minas Gerais deverão preencher 1% (um por cento) dos seus cargos com pessoas
com síndrome de Down.

§ 1º  – O número de funcionários  de  que trata  o  caput deste  artigo poderá  ser
descontado da cota exigida pelo art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1999.

§ 2º – As empresas com número de funcionários entre cinquenta e cem deverão
preencher pelo menos uma vaga com pessoa com deficiência.

Art.  3º  – O não atendimento  ao  disposto  nesta  lei  acarretará  a  suspensão dos
contratos  de  prestação  de  serviços  até  a  devida  regularização,  bem  como  a
impossibilidade de participar de licitações ou contratações com o Estado.

Parágrafo  único  –  As  empresas  prestadoras  de  serviço  a  órgãos  e  entidades
públicas do Estado terão o prazo de seis meses após a publicação desta lei  para
apresentar ao respectivo órgão e entidade a comprovação de atendimento a suas
disposições.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
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Gustavo Valadares
Justificação: A política nacional de proteção às pessoas com deficiência, prevista

pela Lei Federal  nº  7.853, de 1989, determina que cabe ao poder público e seus
órgãos  assegurar  a  essas  pessoas  o  pleno  exercício  de  seus  direitos  básicos,
inclusive dos 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.

Em complementação a essa lei, a chamada Lei de Cotas, Lei Federal nº 8.213, de
1999, obriga empresas com mais de 100 funcionários a empregar de 2% a 5% de
pessoas  com  deficiência  em  seu  quadro  funcional,  de  acordo  com  a  proporção
estabelecida em lei.

O rol de deficiências previstos na lei é muito extenso, variando desde deficiências
físicas, auditivas, visuais até as mentais. Entretanto, a contratação de pessoas com
síndrome de Down ainda é muito pequena no país.

Muito embora os avanços da medicina venham demonstrando que as pessoas com
síndrome de Down não só podem, mas devem, ser inseridos no convívio social, o
preconceito e a discriminação ainda são sua maior barreira. O fato de apresentarem
características físicas típicas e algum comprometimento intelectual não significa que
tenham menos direitos e necessidades. Cada vez mais, pais, profissionais da saúde e
educadores têm lutado contra todas as restrições impostas aos portadores.

Este projeto visa reforçar a política de inclusão de pessoas com síndrome de Down
no mercado de trabalho,  e,  com esse intuito,  conto  com a  colaboração de meus
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.

PROJETO DE LEI Nº 1.141/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.248/2012)

Dispõe sobre o tempo de atendimento ao usuário nos caixas de hipermercados,
supermercados e congêneres e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  hipermercados,  supermercados  e  congêneres  no  Estado  ficam
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obrigados a manter, no setor de caixas, funcionários em número compatível com o de
consumidores,  de  modo a  permitir  que  cada um destes  seja  atendido  em  tempo
razoável.

§ 1º – Considera-se tempo razoável para o atendimento ao usuário no setor de
caixas:

I – até dez minutos em dias normais;
II – até vinte minutos, do dia trinta de cada mês até o dia dez do seguinte.
§ 2º – O período de que tratam os incisos I e II deste artigo será delimitado pelos

horários  de  ingresso e saída  do  usuário  no  recinto  onde  estiverem instalados os
caixas.

§ 3º – Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão afixar painéis próximos
aos caixas informando sobre o número e assunto desta lei, com o telefone do órgão
responsável pela fiscalização.

Art. 2º – A infração do disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento comercial a
aplicação das penalidades administrativas de:

I – multa;
II – suspensão da atividade, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro  de  1990,  até  que  o  órgão  responsável  receba,  por  escrito,  dados
comprobatórios de que o número de funcionários atendendo nos caixas tenha sido
reajustado de modo a sanar a demora no atendimento.

Art. 3º – Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão o prazo de noventa dias,
contados  a  partir  da  data  da  promulgação  desta  lei,  para  adaptar-se  às  suas
disposições.

Art. 4º – Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo disciplinar o tempo de atendimento

ao usuário nos caixas de hipermercados, supermercados e congêneres, haja vista
que nos dias de hoje, muitas vezes, neles se formam filas intermináveis pelo simples
fato  de  não  haver  número  suficiente  de  funcionários  para  suprir  a  demanda  de
clientes.
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Tal  projeto  é  inspirado  em  legislação  do  Município  de  Araraquara  (SP)  que  se
encontra  em  vigor  desde  29/3/2012,  tendo  sido  bem  aceita  inclusive  pelos
supermercados,  que  garantiram  que  irão  cumprir  a  regra  contratando  mais
funcionários, sem o repasse do custo aos consumidores.

Também tramita em diversos outros Poderes Legislativos proposta de igual teor,
inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

É  necessário  criarmos  mecanismos  para  aumentar  a  qualidade  do atendimento
desses estabelecimentos, pois é inaceitável o tempo que diversas vezes as pessoas
têm  de  gastar  em  filas,  perdendo  horas  do  seu  dia  para  conseguir  fazer  suas
compras.

Diante do acima exposto, tomo a iniciativa de apresentar este projeto,  contando
com o apoio de meus 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 1.142/2015
Dispõe  sobre  a  livre  escolha  de  oficinas  em  caso  de cobertura  dos  danos  em

veículos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurado ao consumidor que adquiriu 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 e que deva
ser ressarcido pela seguradora.

§ 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, de pintura, de recuperação e limpeza de interior, ou outras
do gênero, desde que legalmente constituída como pessoa jurídica.

Art.  2º  –  As  centrais  de  atendimento  das  seguradoras  deverão  informar  aos
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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 de terceiro como condição para conserto
dos veículos.

Art.  4º – Nas infrações às normas desta lei  ficam sujeitas, conforme o caso, às
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em
normas específicas, previstas e regulamentadas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º – A fiscalização do disposto nesta lei será realizada pelos órgãos públicos
nos respectivos âmbitos de atribuições, os quais serão responsáveis pela aplicação
das  sanções  decorrentes  de  infrações  às  normas  nela  contidas,  mediante
procedimento administrativo, assegurada ampla defesa.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação: O respeito à individualidade é um dos princípios da vida em sociedade.

O indivíduo é reconhecido  como agente  social  único,  dotado de  vontade própria,
responsável por seus atos e ações, capaz de fazer escolhas e tomar decisões, e é
dentro desse contexto que interage com os demais membros do corpo social. Assim,
a decisão de escolher a oficina mecânica para fazer reparos automotivos em caso de
danos ao veículo segurado está de acordo com o direito de exercer sua autonomia e
individualidade. Direito este reconhecido e respeitado pela sociedade. Este projeto,
apresentado por mim, tem o objetivo de facilitar os acordos entre possíveis vítimas de
batidas ou abalroamentos garantindo o exercício da liberdade de escolha e do direito
de se manifestar enquanto ser social.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.
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– 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 1.143//2015
Declara de  utilidade pública  o  Centro  de  Desenvolvimento  Econômico,  Social  e

Cultural de Muriaé e Região – Condesc –, com sede no Município de Muriaé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Desenvolvimento

Econômico,  Social  e  Cultural  de  Muriaé  e  Região  –  Condesc  –,  com  sede  no
Município de Muriaé.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação: O Centro de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural de Muriaé

e Região – Condesc – é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado
para promover a sinergia entre instituições públicas, entidade de classe e sociedade
empresarial, com foco no desenvolvimento de Muriaé e região.

O  Condesc  desenvolve  políticas  que  visam  à  atração  de  novas  empresas,
promoção  do  desenvolvimento  regional,  captação  e  formação  de  fornecedores,
aumento  na  geração  de  emprego  e  renda  e  estímulo  à  formação  de  parcerias
técnicas, científicas, culturais, econômicas e financeiras. Ainda como parte da política
de desenvolvimento e promoção humana, apoia, como entidade gestora, o Centro
Vocacional  Tecnológico  –  Uaitec  –,  que  trabalha  a  qualificação  profissional  e  a
inclusão digital dos cidadãos.

O processo que  tem  por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°
12.972,  de  27/7/1998,  portanto  esperamos  o  apoio  dos  nobres  pares  para  sua
aprovação.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.144/2015
Declara de utilidade pública a Associação Pietatiana de Apoio à Terceira Idade de

Piedade de Caratinga, com sede no Município de Piedade de Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Pietatiana de Apoio à

Terceira  Idade  de  Piedade de  Caratinga,  com  sede  no  Município  de  Piedade de
Caratinga.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação:  A Associação  Pietatiana de Apoio  à  Terceira  Idade  de  Piedade  de

Caratinga é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos cujas atividades
principais são promover junto à população idosa programas de acesso à educação,
ao esporte e ao lazer.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 20/1/2003. Sua
diretoria é constituída de membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando
que desabone sua conduta. Outrossim, a entidade não remunera os membros de sua
diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  nem
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores.

Solicito 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 1.145/2015
Institui o Programa Bem-Estar para Todos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Programa Bem-Estar para Todos.
Art. 2º – São objetivos deste programa a acessibilidade nas “academias ao ar livre”

e a possibilidade de acesso à diversão a crianças com deficiência, seja ela física ou
intelectual, pessoas com mobilidade reduzida, bem como portadores do transtorno do
espectro autista.
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Art. 3º – O programa visa ao incentivo à prática esportiva e ao lazer para pessoas
deficientes ou com mobilidade reduzida.

Art. 4º – Fica a Secretaria de Estado de Turismo e Esporte autorizada a celebrar
convênios  com  municípios  e  transferir  recursos  financeiros  para  construção  de
“academias ao ar livre” com adaptações necessárias à segura prática esportiva de
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 5º – Fica a Secretaria de Estado de Turismo e Esporte autorizada a celebrar
convênios  com  municípios  e  transferir  recursos  financeiros  para  construção  de
parques de diversão adaptados para crianças com deficiência intelectual, síndrome
do espectro autista ou crianças com mobilidade reduzida, com brinquedos dotados da
segurança necessária para a diversão adequada dessas crianças, proporcionando
também melhor socialização com outras crianças.

Art. 6º – A prática esportiva e a diversão segura de pessoas com deficiência deve
ser incentivada e assegurada pelo Estado.

Art. 7º – O Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades públicas ou
privadas ligadas às áreas de saúde ou esportes, priorizando as que já atuem com
pessoas com deficiência.

Art.  8º  –  Fica  o  Executivo  autorizado  transferir  recursos  provenientes  do  ICMS
Solidário para o Programa objeto desta lei.

Art. 9º – As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente  e
suplementadas se necessário.

Art. 10 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Isauro Calais
Justificação: A prática esportiva é direito de todos e dever  do Estado, sendo de

conhecimento  geral  que  traz  consideráveis  benefícios  para  saúde.  Inúmeros
programas do Estado incentivam a prática esportiva como forma de se alcançar o
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bem-estar físico e mental,  inclusive o Programa Academia ao Ar Livre, que leva a
grande número de pessoas a prática esportiva de forma gratuita e ao ar livre.

Embora a prática esportiva  seja muito incentivada,  boa parte da  população fica
afastada,  em  virtude  de  suas  limitações.  A  sociedade  ainda  não  concede
acessibilidade plena e direitos iguais a todas as pessoas.

As  pessoas  com  deficiência  física,  as  pessoas  com  limitações  locomotoras,  as
pessoas com deficiência cognitiva e os portadores de espectro autista não gozam de
plena acessibilidade à prática esportiva por meio do Programa Academia ao Ar Livre,
por  falta  de  adaptações  necessárias  à  prática  esportiva  segura  desse  grupo  de
pessoas.

Visando a corrigir tal injustiça e aperfeiçoando a acessibilidade dessas pessoas ao
direito  de  igualdade  é  que  se  propõe  o  Programa  Bem-Estar  para  Todos,  que
incentiva a implementação de academias ao ar livre com adaptações que permitam
às pessoas com deficiência a prática gratuita e segura de exercícios físicos.

As crianças com deficiência cognitiva também merecem atenção, sendo imperiosa
a implementação de parquinhos públicos com brinquedos adaptados e seguros para
que elas possam se divertir como interagir com outras crianças.

Pretende-se com a implementação de tal projeto, alcançar o ideal de igualdade e
dignidade para pessoas que constantemente se veem tolhidas de prática saudável e
segura de esporte e diversão por suas limitações.

Conto com o apoio desta Casa Legislativa 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 1.146/2015
Dispõe sobre a proibição da venda, da oferta, do fornecimento e da entrega de

bebida energética aos menores de dezoito anos no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica proibida a venda, a oferta,  o fornecimento e a entrega de bebida

energética aos menores de dezoito anos de idade no Estado.
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Parágrafo único – É considerada bebida energética composto líquido pronto para
consumo, conforme definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, os estabelecimentos fornecedores de produtos
energéticos deverão afixar cartazes em local de fácil visualização sobre a proibição
de  venda,  oferta,  fornecimento  e  entrega  de  bebidas  energéticas,  ainda  que
gratuitamente, aos menores de dezoito anos.

Art.  3º  –  Os  empresários  e  responsáveis  pelos  estabelecimentos  comerciais
deverão exigir no ato da compra documento oficial de identidade, como foto, a fim de
comprovar a maioridade do interessado em adquirir ou consumir bebida energética.

Parágrafo único – Em caso de recusa na apresentação do documento exigido, os
fornecedores deverão abster-se de fornecer o produto.

Art.  4º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  estabelecimento
infrator às seguintes penalidades:

I – advertência;
II – multa, em caso de reincidência.
§ 1º – A sanção prevista no inciso II deste artigo será aplicada gradativamente de

acordo com a gravidade do fato e da capacidade econômica do infrator.
§  2º –  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serão  aplicadas  após  regular

procedimento administrativo, garantida ampla defesa.
Art.  5º – As eventuais despesas decorrentes de aplicação desta lei  correrão por

conta de dotações orçamentárias próprias.
Art.  6º – O Poder Executivo estabelecerá os atos que se fizerem necessários à

regulamentação  desta  lei,  determinando  as  formas  de  fiscalização  de  seu
cumprimento.

Art.  7°  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Roberto Andrade
Justificação: Este projeto de lei visa a coibir o consumo exacerbado de energéticos

por crianças e adolescentes e prevenir as consequências advindas da ingestão deles.
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Pesquisa  realizada pela  Associação Brasileira das  Indústrias  de Refrigerantes e
Bebidas não Alcoólicas – Abir –, demonstra que o consumo de energéticos cresceu
325% entre 2006 e 2010.

Um estudo realizado em 2013 pela Agência Europeia de Segurança Alimentar, que
se encontra disponível no  site http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130306.htm,
afirma que 30% dos adultos entre 18 e 65 anos, 68% dos adolescentes entre 10 e 18
anos e 18% das crianças entre 3 e 10 anos consomem bebidas energéticas pelo
menos uma vez por  ano.  Além disso, 11% dos consumidores adultos e 12% dos
adolescentes consumiram mais de um litro desse tipo de bebida em um só dia.

O energético é bebida à base de cafeína e outras substâncias estimulantes, como a
taurina e a gluconolactona, que potencializam a resposta do cérebro aos estímulos,
deixando o corpo mais ativo ou acelerado.

As pessoas que fazem uso desse tipo de bebida buscam boa disposição, energia,
concentração, velocidade, tempo de reação e aumento do metabolismo. No entanto,
muitos não têm consciência dos efeitos dessas substâncias quando consumidas em
excesso, entre eles vale destacar aceleramento do batimento cardíaco, aumento da
probabilidade de dependência, infarto, agitação, câimbras, em virtude de perda de
cálcio e magnésio no organismo, além de refletir na aprendizagem.

No obstante, é cada vez mais comum entre os jovens a associação do energético
com o álcool, o que agrava demasiadamente, a situação, tendo em vista que, quando
consumidos  em  combinação  com  álcool,  os  energéticos  provocam  aumento  da
adrenalina, palpitação, suor e, dependendo da quantidade ingerida, desidratação.

Por  outro  lado,  se  consumidas  em  jejum  podem  comprometer  as  funções  do
estômago e de todo aparelho digestivo, além de potencializar os efeitos da bebida na
medida em que sua absorção se torna mais rápida e os efeitos mais intensos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente menciona:
“Art.  243  –  Vender,  fornecer  ainda que  gratuitamente,  ministrar  ou  entregar,  de

qualquer  forma,  a  criança  ou  adolescente,  sem  justa  causa,  produtos  cujos
componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização
indevida”.

A propósito,  convém destacar ainda, a competência concorrente do Estado para
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legislar sobre o respectivo tema, conforme dispõe o artigo 24 da Constituição Federal:
“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:
(…)
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde
(...)
XV – proteção à infância e à juventude”.
Assim, é certo que a obrigatoriedade prevista na proposição em análise se insere-

se na definição de normas específica, de competência, portanto, do Estado federado,
passível de ser editada por iniciativa parlamentar.

–  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 1.147/2015
Classifica deficiência auditiva unilateral como deficiência física.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O indivíduo afetado pela deficiência auditiva unilateral, que se enquadre no

conceito definido no art. 1° da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos
direitos e aos benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual
para a pessoa com deficiência.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Isauro Calais
Justificação: A Carta Magna de 1988 garante aos cidadãos brasileiros o direito de

igualdade e dignidade, estabelecendo como preceito expresso a proteção à pessoa
com deficiência. A partir daí, a legislação infraconstitucional passou a prever direitos
de ordens variadas às pessoas com deficiência. Para tanto, passou-se a classificar o
conceito de deficiência para que se enquadre nos termos de tais leis.

Embora a legislação seja ampla e abrangente, as pessoas com deficiência auditiva
unilateral  (que possuem audição apenas em um dos ouvidos) não são abarcadas
expressamente em nenhuma dessas normas, ficando à margem da proteção legal.
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Por isso, necessário se faz a norma alcance essas pessoas.
A deficiência  auditiva  unilateral  gera  transtornos  e  dificuldades  à  pessoa que  a

possui. Além de lhe tolher diversas atividades e lhe exigir um cuidado especial, impõe
dificuldades para a colocação do indivíduo no mercado de trabalho.

O Judiciário já se posicionou sobre o assunto diversas vezes, tendo sido decidido
pelo STJ que tal deficiência se enquadra como deficiência para preenchimento de
vaga de deficientes em concursos públicos.

Buscando atender às pessoas com deficiência auditiva unilateral e lhes conceder
uma  vida  mais  digna,  solicito  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta
proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 61/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.148/2015
Dispõe sobre a utilização de veículos aéreos não tripulados – Vants –, aeronaves

remotamente  pilotadas  –  ARPs  –  e  aparelhos  intitulados  “drones”,  que  capturam
imagens de cunho familiar, que possam violar o direito à privacidade, à intimidade, à
honra, à imagem das pessoas e à propriedade do cidadão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei estabelece diretrizes e procedimentos para a utilização de veículos

aéreos não tripulados – Vants –, aeronaves remotamente pilotadas – ARPs –, drones
e similares.

Parágrafo único – Os equipamentos de que trata esta lei devem cumprir todas as
normas de segurança estabelecidas  pelo  competente  órgão  federal,  no  intuito  de
preservar a segurança, a privacidade, a intimidade, a honra, a imagem das pessoas e
a propriedade do cidadão.

Art. 2º – Considera-se veículo aéreo não tripulado e aeronave remotamente pilotada
o  veículo  aéreo  projetado  para  operar  sem  piloto  e  que  possua  uma  carga  útil
embarcada, assim como aviões, helicópteros e dirigíveis controláveis nos três eixos e
que não sejam utilizados para fins meramente recreativos.

Art. 3º – O licenciamento de Vants e ARPs, bem como a autorização de voo, será
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exclusivo  do  Ministério  da  Defesa  e  seu  Comando  da  Aeronáutica,  através  do
Departamento de Controle do Espaço Aéreo – Decea – e deverá considerar, entre
outros,  o  respeito  à  inviolabilidade,  o  direito  à  privacidade  dos  cidadãos  e  de
propriedade, também quanto à captura de imagens, quando de cunho familiar.

Art. 4º – Fica incorporado aos preceitos instituídos nesta lei os intitulados “drones”,
devendo  a  autoridade  pública  oferecer  a  eles  o  mesmo  tratamento  quanto  ao
licenciamento, à operação e à fiscalização dos Vants e ARPs.

Art.  5º  – É proibida  a utilização de veículos  aéreos não tripulados e aeronaves
remotamente pilotada, bem como os aparelhos intitulados “drones” em propriedade
particular,  sem  a  anuência  do  proprietário  ou  a  autorização  governamental,
principalmente se houver captura de imagens.

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, 22 de abril de 2015.
Elismar Prado
Justificação:  O advento dos  Vants,  ARPs e  drones  é realidade que impõe uma

imediata regulação. O licenciamento, o uso e a fiscalização dessas aeronaves são
discutidos  pelas  principais  nações  do  mundo,  mercê  de  suas  implicações  para
segurança pública e soberania das nações.

É  recente  a  tecnologia  de  utilização  de  veículos  aéreos  não  tripulados,
especialmente em nosso país (a Polícia Federal pretende utilizá-los no combate ao
crime). As Forças Armadas já os utilizam, especialmente no âmbito do Sistema de
Vigilância da Amazônia.

Umas  das  espécies  mais  conhecidas  de  Vant  é  o  veículo  aéreo  remotamente
pilotado (Varp), também chamado de UAV (do inglês unmanned aerial vehicle) e mais
conhecido  como  drone  (“zangão”  em  inglês).  Essas  aeronaves  são controladas  a
distância,  por  meios  eletrônicos  e  computacionais,  sob  a  supervisão  e  governo
humanos,  ou  sem  a  sua  intervenção,  por  meio  de  controladores  lógicos
programáveis.

O noticiário relata a utilização de tais veículos em operações bélicas no Oriente
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Médio,  com  incursões  especificas,  visando  a  executar  os  chamados  “ataques
cirúrgicos”.

No  Brasil,  seu  uso  é  regulado  pela  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  e  pelo
Departamento  de  Controle  do  Espaço  Aéreo,  que  expediu  instrução  intitulada
Veículos Aéreos não Tripulados, a AIC-N 21/10, concebida no âmbito dos Sistemas
de Aeronaves Remotamente Pilotadas.

Não  obstante  os  normativos  desses  órgãos  e  entidades  regularem  aspectos
específicos quanto à utilização dos Vants, especialmente no tocante às restrições de
voo,  este  projeto  visa  a  estabelecer  diretrizes  para  o  governo  de  Minas  Gerais
regulamentar a utilização e a fiscalização desses aparelhos.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação da matéria.
–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Direitos

Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.149/2015

Altera a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da
parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso XI do art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao mesmo artigo o seguinte
inciso XIX:

“Art. 1º – (…)
XI – cota mínima;
(...)
XIX – redução da desigualdade regional.”.
Art. 2º – O inciso III do caput do art. 4º da Lei nº 18.030, de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 4º – (…)
III – parcela de 9,1% (nove vírgula um por cento) do total com base na relação

percentual entre a área de ocorrência de mata seca em cada município, informada
pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF –, e a área total daquele município.”.

Art. 3º – Fica acrescentada à Seção II do Capítulo I da Lei nº 18.030, de 2009, a
seguinte Subseção IV-A, constituída pelo art. 5º-A:
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“CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DA RECEITA DO ICMS PERTENCENTE AOS

MUNICÍPIOS
(...)

Seção II
Da Distribuição

(...)
Subseção IV-A

Do Critério “Cota Mínima”
Art. 5º-A – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério

“cota mínima”, de que trata o inciso XI do art. 1º, serão distribuídos aos municípios da
seguinte forma:

I – parcela de 65,64% (sessenta e cinco vírgula sessenta e quatro por cento) do
total em partes iguais aos municípios de menor índice de VAF per capita do Estado;

II – parcela de 34,36% (trinta e quatro vírgula trinta e seis por cento) do total em
partes iguais aos demais municípios.

§ 1º – Para os efeitos do inciso I do  caput,  consideram-se municípios de menor
índice de VAF  per capita aqueles cujo percentual seja inferior a 40% (quarenta por
cento) do índice médio de VAF per capita do Estado.

§ 2º – A Fundação João Pinheiro fará publicar os dados constitutivos e a relação
dos índices de participação de cada município no critério “cota mínima.”.

Art. 4º – O inciso I do art. 10 da Lei nº 18.030, de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 10 – (…)
I  –  considera-se  índice  de  ICMS  per  capita para  o  cálculo  do  critério  “ICMS

solidário”  o  percentual  resultante  da  divisão  do  índice  consolidado  dos  critérios
previstos  nos incisos I  a  XVI  e XIX do art.  1º  de  cada município pela  respectiva
população, medida segundo dados do IBGE;”.

Art. 5º – O inciso I do art. 11 da Lei nº 18.030, de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 11 – (…)
I – considera-se índice de ICMS per capita para o cálculo do critério “mínimo per

capita” o percentual resultante da divisão do índice consolidado dos critérios previstos
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nos incisos I a XVII e XIX do art. 1º de cada município pela respectiva população,
medida segundo dados fornecidos pelo IBGE;”.

Art. 6º – Fica acrescentada à Seção II do Capítulo I da Lei nº 18.030, de 2009, a
seguinte Subseção XI, constituída pelo art. 11-A:

“CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DA RECEITA DO ICMS PERTENCENTE AOS

MUNICÍPIOS
(...)

Seção II
Da Distribuição

(...)
Subseção XI

Do Critério “Redução da Desigualdade Regional”
Art. 11-A – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério

“Redução da Desigualdade Regional”,  de que trata o inciso XIX do art.  1º,  serão
distribuídos de acordo com a relação percentual  entre o índice de cada município
situado na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais – Idene – e o somatório dos índices dos municípios situados na área
de  abrangência  do  Idene,  fornecida  pela  Fundação  João  Pinheiro,  observado  o
disposto no Anexo VII desta lei.”.

Art. 7º – Fica acrescentado à Lei nº 18.030, de 2009, o Anexo VII, na forma do
Anexo I desta lei.

Art.  8º  –  Os  Anexos  I,  V  e  VI  da  Lei  nº  18.030,  de  2009,  passam  a  vigorar,
respectivamente, na forma dos Anexos II, III e IV desta lei.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua
publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de )

“ANEXO VII
(a que se refere o art. 11-A da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

* – O Anexo VII  a  que se refere o art.  11-A da Lei nº 18.030, de 12/1/2009 foi
publicado no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
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ANEXO II
(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de )

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

* – O Anexo I, a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.

ANEXO III
(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de )

“ANEXO V
(a que se refere o art. 8º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

* – O Anexo V, a que se refere o art. 8º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009,
foi publicado no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.

a) IE = Índice de Esportes do município;
b) N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo município;
c) P = peso da receita corrente líquida per capita;
d) NM = número de modalidades esportivas de que o município participa em cada

atividade esportiva;
e) NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva;
f) ∑ MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados.
* – A tabela que contém as atividades esportivas e as faixas de receita foi publicada

no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
ANEXO IV

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de )
“ANEXO VI

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)
*  –  O Anexo  VI,  a  que se refere  o  art.  9º  da  Lei  nº  18.030,  de  12/1/2009,  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
a) IIT = Índice de Investimento em Turismo do município;
b) ∑ NT = somatório das notas da organização turística do município;
c) IRC = índice de receita corrente líquida per capita;
d) ∑ MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados.
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Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida per capita
* – A tabela que contém as faixas de receita corrente líquida per capita foi publicada

no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
Tabela Nota da Organização Turística do Município

* – A tabela que contém a nota da organização turística do município foi publicada
no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação:  Minas  Gerais  tem  extensa  área  territorial,  o  maior  número  de

municípios da Federação e abrange regiões muito diversas entre si em características
naturais,  sociais  e  econômicas.  O  constituinte  estadual,  reconhecendo  essa
realidade,  consagrou a regionalização e  a promoção do desenvolvimento regional
como  instrumentos  e  metas  da  ação  administrativa  para  a  redução  das
desigualdades.

Esta Assembleia Legislativa, atendendo às diretrizes da Lei Estadual Maior, busca
cada  vez  mais  promover,  dentro  das  suas  competências,  a  regionalização  das
políticas públicas,  o desenvolvimento das regiões e a redução das desigualdades
entre elas.

Assim deve ser entendida a evolução das leis estaduais sobre a distribuição da
parcela  do  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e
Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação – ICMS – destinada aos municípios. A Constituição da República e a
Constituição Estadual  definem que pertencem aos municípios  25% do produto da
arrecadação do ICMS. Por sua vez, o art. 150, III, § 1º, estabelece que três quartos
(75%), no mínimo, do montante a ser distribuído aos municípios deve ter como critério
a proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias
e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios, computado por meio do
Valor Adicionado Fiscal – VAF –, sendo o quarto restante (25%) distribuído de acordo
com o que dispuser a lei.

A parcela de 75% dos recursos distribuídos de forma proporcional ao movimento
econômico, em geral, é distribuída a municípios onde há maior geração e absorção
de renda. A distribuição dos 25% restantes constitui importante instrumento de política
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pública  de redução das diferenças regionais  e  pode se tornar,  ainda,  indutora de
políticas  públicas,  quando  premia  as  melhores  iniciativas  nesse  sentido.  Com
participação  e  liderança  desta  Assembleia,  a  legislação  mineira  que  se  refere  à
distribuição da parcela do ICMS que pertence aos municípios tem sido aperfeiçoada,
visando a atender às diretrizes constitucionais.

O  Decreto-Lei  nº  32.771,  de  julho  de  1991,  determinava  como  critérios  de
distribuição  Valor  Adicionado  Fiscal,  municípios  classificados  como mineradores  e
Compensação Financeira por Desmembramento de Distrito. Tal repartição favorecia
municípios com maior atividade econômica.

A Lei nº 12.040, de 28/12/1995, e sua sucessora, a Lei nº 13.803, de 27/12/2000,
conhecidas como “Lei Robin Hood”, notabilizaram-se como pioneiras no Estado no
favorecimento a municípios de menor atividade econômica, mas que desenvolvessem
boas  políticas  públicas.  Entretanto,  essas  leis  ainda  consideravam  o  VAF  como
critério de distribuição dentro da parcela de 25%, cuja definição é de iniciativa de
legislação estadual.

Esta  proposição  visa  aperfeiçoar  a  lei  atualmente  vigente  –  Lei  nº  18.030,  de
12/1/2009  –,  conhecida  como  “Lei  do  ICMS  Solidário”.  Aprovada  após  intensos
debates públicos, que propuseram aperfeiçoamentos ao projeto original, é uma norma
com  clara  intenção  de  redução  das  desigualdades  regionais  e  de  apoio  aos
municípios mais pobres. A Lei do ICMS Solidário reduziu progressivamente o repasse
de ICMS por meio do critério de VAF ao mínimo determinado por lei, que é de 75%.
Em contraposição, incrementou critérios que favorecem a redução das desigualdades
regionais, destacando-se a criação do critério “ICMS Solidário”, que repassa recursos
aos municípios com menor repasse de ICMS per capita. Além disso, inovou, ao criar
critérios  como o  de  turismo e  esportes,  em  que os municípios  que  desenvolvem
políticas públicas municipais nessas áreas se habilitam a receber maiores repasses.
Em  relação  a  outras  leis  sobre  a  distribuição  do  ICMS,  aumenta  a  potência
redistributiva e reforça seu caráter indutor de políticas públicas no nível municipal.
Análises comparativas entre os repasses efetivos de recursos aos municípios pela Lei
do  ICMS  Solidário  e  os  que  teriam  sido  realizados  seguindo  critérios  anteriores
indicam  que  ela  tornou  mais  equânime  a  distribuição  entre  os  municípios,
favorecendo os de menor arrecadação.
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Como  a  Lei  nº  18.030  já  vige  há  cinco  anos,  é  adequado  buscar  seu
aperfeiçoamento, ampliando seu caráter redistributivo e indutor de políticas públicas e
incluindo novos favorecidos pelo repasse do ICMS. Este projeto de lei se propõe a
apresentar lei sucessora à referida Lei nº 18.030, de 2009, incrementando seu caráter
redistributivo e conservando seu viés apoiador de políticas públicas.

Em especial, é proposto um novo critério, “redução da desigualdade regional”, além
de mudanças importantes no critério “cota mínima”, como se detalha a seguir.

O  critério  “redução  da  desigualdade  regional”  visa  aumentar  a  participação  no
repasse do ICMS dos municípios situados na área de abrangência do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene. Considerando as
características naturais, sociais e econômicas da região, que concentra grande parte
dos municípios de menor desenvolvimento no Estado, é justificável um tratamento
diferenciado por parte do poder público, em acordo com o ordenamento constitucional
do  Estado.  O  índice  de  desenvolvimento  regional  do  município  será  diretamente
proporcional à sua população e inversamente proporcional à razão entre o índice de
repasse consolidado, considerando os critérios dispostos nos incisos I a XVI, e sua
população, de acordo com dados do IBGE. Assim, os municípios da área do Idene
com maior população e menor repasse de recursos oriundos da lei receberão parcela
maior dos repasses.

Há, ainda, a proposta para alterar o critério “Cota Mínima”, existente desde a Lei nº
12.040, de 1995. A Lei nº 18.030, de 2009, sem diferenciar municípios mais pobres e
de menor arrecadação dos demais, prevê parcela em igual valor a ser distribuída para
todos  os  municípios.  O  texto  proposto  inova,  ao  diferenciar  os  municípios,
considerando como municípios de menor arrecadação aqueles cujo VAF  per capita
seja inferior a 40% da média do Estado. O texto proposto dispõe que a maior parcela,
65,64% dos recursos do critério “Cota Mínima” sejam destinados a esses municípios
e o restante, 34,36%, seja destinado aos demais, cujo VAF per capita seja superior a
40% da média do Estado.

Um limite importante a qualquer  mudança na lei  é  que a soma dos critérios  de
repasse totaliza 100%, necessariamente. Isso impõe que a criação ou o aumento de
um limite implicam a redução de ao menos um dos demais  limites.  Dessa forma,
ainda que os resultados obtidos sejam meritórios do ponto de vista da redução das
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desigualdades regionais e do apoio a políticas públicas municipais, há um balanço
entre municípios e regiões que apresentam variação negativa de repasses e outros
que  apresentam  variação  positiva.  O  critério  e  os  pesos  apresentados  foram
elaborados de forma a  moderar  o impacto negativo  nos municípios  com variação
positiva e a concentrar a variação positiva nos municípios de regiões mais pobres.
Caso fossem utilizados os critérios deste projeto de lei já em dezembro de 2013, teria
sido  registrada  redução  de  repasse  para  373  municípios,  que  teriam  variação
negativa total de 0,79% no repasse per capita. Por outro lado, 480 municípios teriam
registrado  aumento  médio  de  receita  per  capita de  1,62%.  Discriminando  por
macrorregião,  verificamos  que  as  seguintes  regiões,  considerando  o  efetivamente
distribuído  em  dezembro  de  2013  e  o  que  seria  distribuído  com  base  nesta
proposição, teriam perdas no repasse per capita: Central (-0,05%), Mata (-0,49%), Sul
(-1,11%),  Triângulo  (-0,51%),  Alto  Paranaíba  (-0,98%),  Centro-Oeste  (-1,30%)  e
Noroeste (0,91%). Por outro lado, as seguintes regiões teriam ganhos no repasse per
capita: Norte (4,37%), Jequitinhonha e Mucuri (4,98%) e Rio Doce (1%). A região do
Rio  Doce,  embora tenha municípios  com importante  movimentação econômica no
chamado Vale do Aço, também apresenta número considerável de municípios com
baixa arrecadação. De fato, as três regiões com ganhos no repasse de ICMS  per
capita são exatamente aquelas com menor renda no Estado.

Acreditamos que o projeto de lei apresentado é um importante avanço em relação à
Lei nº 18.030, de 2009, que vige atualmente. Aprofunda seu caráter redistributivo em
favor de municípios e regiões mais pobres, além de manter a estrutura de incentivos
ao desenvolvimento de políticas públicas no nível municipal.

Solicitamos, portanto, apoio dos nobres pares à tempestiva tramitação e aprovação
deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Braulio
Braz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 920/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.150/2015
Altera a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da

parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O inciso XI do art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, passa a
vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao mesmo artigo o seguinte
inciso XIX:

“Art. 1º – (…)
XI – cota mínima;
(...)
XIX – proteção social ao idoso.”.
Art. 2º – O inciso III do caput do art. 4º da Lei nº 18.030, de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 4º – (…)
III – parcela de 9,1% (nove vírgula um por cento) do total com base na relação

percentual entre a área de ocorrência de mata seca em cada município, informada
pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF –, e a área total daquele município.”.

Art. 3º – Fica acrescentada à Seção II do Capítulo I da Lei nº 18.030, de 2009, a
seguinte Subseção IV-A, constituída pelo art. 5º-A:

CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DA RECEITA DO ICMS PERTENCENTE AOS

MUNICÍPIOS
(...)

Seção II
Da Distribuição

(...)
Subseção IV-A

Do Critério “Cota Mínima”
Art. 5º-A – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério

“cota mínima”, de que trata o inciso XI do art. 1º, serão distribuídos aos municípios da
seguinte forma:

I – parcela de 65,64% (sessenta e cinco vírgula sessenta e quatro por cento) do
total em partes iguais aos municípios de menor índice de VAF per capita do Estado;

II – parcela de 34,36% (trinta e quatro vírgula trinta e seis por cento) do total em
partes iguais aos demais municípios.

§ 1º – Para os efeitos do inciso I do  caput,  consideram-se municípios de menor
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índice de VAF  per capita aqueles cujo percentual seja inferior a 40% (quarenta por
cento) do índice médio de VAF per capita do Estado.

§ 2º – A Fundação João Pinheiro fará publicar os dados constitutivos e a relação
dos índices de participação de cada município no critério “cota mínima.”.

Art. 4º – O inciso I do art. 10 da Lei nº 18.030, de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 10 – (…)
I  –  considera-se  índice  de  ICMS  per  capita para  o  cálculo  do  critério  “ICMS

solidário”  o  percentual  resultante  da  divisão  do  índice  consolidado  dos  critérios
previstos  nos incisos I  a  XVI  e XIX do art.  1º  de  cada município pela  respectiva
população, medida segundo dados do IBGE;”.

Art. 5º – O inciso I do art. 11 da Lei nº 18.030, de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 11 – (…)
I – considera-se índice de ICMS per capita para o cálculo do critério “mínimo per

capita” o percentual resultante da divisão do índice consolidado dos critérios previstos
nos incisos I a XVII e XIX do art. 1º de cada município pela respectiva população,
medida segundo dados fornecidos pelo IBGE;”.

Art. 6º – Fica acrescentada à Seção II do Capítulo I da Lei nº 18.030, de 2009, a
seguinte Subseção XI, constituída pelo art. 11-A:

“CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DA RECEITA DO ICMS PERTENCENTE AOS

MUNICÍPIOS
(...)

Seção II
Da Distribuição

(...)
Subseção XI

Do Critério “Proteção Social ao Idoso”
Art. 11-A – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério

“proteção social ao idoso”, de que trata o inciso XIX do art. 1º, serão destinados aos



1545
____________________________________________________________________________

municípios  com  base  na  relação  percentual  entre  o  índice  de  investimento  na
subfunção “Assistência ao Idoso”  da função “Assistência Social”  do município e o
somatório dos índices de investimento na subfunção “Assistência ao Idoso” da função
“Assistência Social” de todos os municípios do Estado, fornecida pela Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese –, observado o disposto no
Anexo VII desta lei.

§ 1º – Os valores de investimento na subfunção “Assistência ao Idoso” da função
“Assistência Social” para fins de cálculo do critério “proteção social ao idoso” serão
aqueles informados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativos ao
segundo exercício anterior ao da apuração dos índices.

§ 2º  – A Fundação João Pinheiro fornecerá anualmente à Sedese,  para fins  de
cálculo  do  índice  de  “Assistência  ao  Idoso”,  relação  contendo  a  receita  corrente
líquida per capita de cada município e sua respectiva memória de cálculo, com base
em dados de receita do exercício anterior ao da apuração.”.

Art. 7º – Fica acrescentado à Lei nº 18.030, de 2009, o Anexo VII, na forma do
Anexo I desta lei.

Art.  8º  –  Os  Anexos  I,  V  e  VI  da  Lei  nº  18.030,  de  2009,  passam  a  vigorar,
respectivamente, na forma dos Anexos II, III e IV desta lei.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua
publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO VII
(a que se refere o art. 11-A da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

* – O Anexo VII  a  que se refere o art.  11-A da Lei nº 18.030, de 12/1/2009 foi
publicado no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.

ANEXO II
(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

* – O Anexo I, a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
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ANEXO III
(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO V
(a que se refere o art. 8º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

* – O Anexo V, a que se refere o art. 8º da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.

a) IE = Índice de Esportes do município;
b) N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo município;
c) P = peso da receita corrente líquida per capita;
d) NM = número de modalidades esportivas de que o município participa em cada

atividade esportiva;
e) NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva;
f) ∑ MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados.
* – A tabela que contém as atividades esportivas e as faixas de receita foi publicada

no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
ANEXO IV

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2015)
“ANEXO VI

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)
* – O Anexo VI, a que se refere o art. 9º da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, foi publicado 
no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.

a) IIT = Índice de Investimento em Turismo do município;
b) ∑ NT = somatório das notas da organização turística do município;
c) IRC = índice de receita corrente líquida per capita;
d) ∑ MB = somatório das notas de todos os municípios beneficiados.

Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida per capita
* – A tabela que contém as faixas de receita corrente líquida per capita foi publicada

no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
Tabela Nota da Organização Turística do Município

* – A tabela que contém a nota da organização turística do município foi publicada
no Diário do Legislativo, de 24.4.2015.
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Sala das Reuniões, 22 de abril de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  Minas  Gerais  tem  extensa  área  territorial,  o  maior  número  de

municípios da Federação e abrange regiões muito diversas entre si em características
naturais,  sociais  e  econômicas.  O  constituinte  estadual,  reconhecendo  essa
realidade,  consagrou a regionalização e  a promoção do desenvolvimento regional
como  instrumentos  e  metas  da  ação  administrativa  para  a  redução  das
desigualdades.

Esta Assembleia Legislativa, atendendo às diretrizes da Lei Estadual Maior, busca
cada  vez  mais  promover,  dentro  das  suas  competências,  a  regionalização  das
políticas públicas,  o desenvolvimento das regiões e a redução das desigualdades
entre elas.

Assim deve ser entendida a evolução das leis estaduais sobre a distribuição da
parcela  do  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e
Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação – ICMS – destinada aos municípios. A Constituição da República e a
Constituição Estadual  definem que pertencem aos municípios  25% do produto da
arrecadação do ICMS. Por sua vez, o art. 150, III, § 1º, estabelece que três quartos
(75%), no mínimo, do montante a ser distribuído aos municípios deve ter como critério
a proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias
e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios, computado por meio do
Valor Adicionado Fiscal – VAF –, sendo o quarto restante (25%) distribuído de acordo
com o que dispuser a lei.

A parcela de 75% dos recursos distribuídos de forma proporcional ao movimento
econômico, em geral, é distribuída a municípios onde há maior geração e absorção
de renda. A distribuição dos 25% restantes constitui importante instrumento de política
pública  de redução das diferenças regionais  e  pode se tornar,  ainda,  indutora de
políticas  públicas,  quando  premia  as  melhores  iniciativas  nesse  sentido.  Com
participação  e  liderança  desta  Assembleia,  a  legislação  mineira  que  se  refere  à
distribuição da parcela do ICMS que pertence aos municípios tem sido aperfeiçoada,
visando a atender às diretrizes constitucionais.
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O  Decreto  nº  32.771,  de  4  de  julho  de  1991,  determinava  como  critérios  de
distribuição  Valor  Adicionado  Fiscal,  municípios  classificados  como mineradores  e
Compensação Financeira por Desmembramento de Distrito. Tal repartição favorecia
municípios com maior atividade econômica.

A Lei nº 12.040, de 28/12/1995, e sua sucessora, a Lei nº 13.803, de 27/12/2000,
conhecidas como “Lei Robin Hood”, notabilizaram-se como pioneiras no Estado no
favorecimento a municípios de menor atividade econômica, mas que desenvolvessem
boas  políticas  públicas.  Entretanto,  essas  leis  ainda  consideravam  o  VAF  como
critério de distribuição dentro da parcela de 25%, cuja definição é de iniciativa de
legislação estadual.

Esta  proposição  visa  aperfeiçoar  a  lei  atualmente  vigente  –  Lei  nº  18.030,  de
12/1/2009  –,  conhecida  como  “Lei  do  ICMS  Solidário”.  Aprovada  após  intensos
debates públicos, que propuseram aperfeiçoamentos ao projeto original, é uma norma
com  clara  intenção  de  redução  das  desigualdades  regionais  e  de  apoio  aos
municípios mais pobres. A Lei do ICMS Solidário reduziu progressivamente o repasse
de ICMS por meio do critério de VAF ao mínimo determinado por lei, que é de 75%.
Em contraposição, incrementou critérios que favorecem a redução das desigualdades
regionais, destacando-se a criação do critério “ICMS Solidário”, que repassa recursos
aos municípios com menor repasse de ICMS per capita. Além disso, inovou, ao criar
critérios  como o  de  turismo e  esportes,  em  que os municípios  que  desenvolvem
políticas públicas municipais nessas áreas se habilitam a receber maiores repasses.
Em  relação  a  outras  leis  sobre  a  distribuição  do  ICMS,  aumenta  a  potência
redistributiva e reforça seu caráter indutor de políticas públicas no nível municipal.
Análises comparativas entre os repasses efetivos de recursos aos municípios pela Lei
do  ICMS  Solidário  e  os  que  teriam  sido  realizados  seguindo  critérios  anteriores
indicam  que  ela  tornou  mais  equânime  a  distribuição  entre  os  municípios,
favorecendo os de menor arrecadação.

Como  a  Lei  nº  18.030  já  vige  há  cinco  anos,  é  adequado  buscar  seu
aperfeiçoamento, ampliando seu caráter redistributivo e indutor de políticas públicas e
incluindo novos favorecidos pelo repasse do ICMS. Este projeto de lei se propõe a
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apresentar lei sucessora à referida Lei nº 18.030, de 2009, incrementando seu caráter
redistributivo e conservando seu viés apoiador de políticas públicas.

Em  especial,  é  proposto  um  novo  critério,  “proteção  social  ao  idoso”  além  de
mudanças importantes no critério “cota mínima”, como se detalha a seguir.

O  critério  “proteção  social  ao  idoso”  visa  estimular  municípios  a  incrementarem
gastos com a subfunção “assistência ao idoso”, da função “Assistência Social”,  de
modo a melhorar o atendimento a idosos nos serviços socioassistenciais, respeitando
a  autonomia  do  município  na  identificação  e  definição  de  prioridades,  conforme
diretriz da Política Nacional de Assistência Social. Seriam considerados para o cálculo
o  valor  gasto  pelo  município  na  subfunção  “assistência  ao  idoso”,  conforme
apresentados nas Prestações de Contas Anuais – PCA – ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais – TCEMG –, dividido pela Receita Corrente Líquida – RCL –
per capita do município e ponderado pelo percentual de idosos na população total do
município, apurado pelo censo decenal e atualizado anualmente por estimativa do
IBGE. A fórmula proposta  evita  regressividade no repasse e premia  o  esforço do
município,  uma  vez  que  o  valor  do  gasto  na  função  idoso  é  ponderado  pela
capacidade financeira municipal (inverso da Receita Corrente Líquida  per capita) e
pelo percentual da população atendida. Dessa forma, o município com menor receita
relativa  e  maior  percentual  de  população  idosa  que  tenha  realizado  maior  gasto
receberá uma parcela maior de repasse do ICMS.

A população mineira envelhece rapidamente.  Segundo o  IBGE,  a  proporção de
pessoas com 65 anos ou mais em Minas Gerais saiu de 6,11% da população em
2000 para  7,61% em 2010,  estando projetada para  alcançar  10,62% em 2020  e
15,24% em 2030. Considerando a redução do tamanho das famílias, especialmente
das chamadas relações horizontais, derivado da queda da fecundidade, haverá uma
queda no número de cuidadores potenciais, o que ressalta a importância de políticas
públicas para assistência ao idoso. Dessa forma, esse critério pode ser um valioso
instrumento para apoiar  políticas  públicas que lidem com a transição demográfica
esperada no Estado nas próximas décadas.

Há, ainda, a proposta para alterar o critério “Cota Mínima”, existente desde a Lei nº
12.040, de 1995. A Lei nº 18.030, de 2009, sem diferenciar municípios mais pobres e



1550
____________________________________________________________________________

de menor arrecadação dos demais, prevê parcela em igual valor a ser distribuída para
todos  os  municípios.  O  texto  proposto  inova,  ao  diferenciar  os  municípios,
considerando como municípios de menor arrecadação aqueles cujo VAF  per capita
seja inferior a 40% da média do Estado. O texto proposto dispõe que a maior parcela,
65,64% dos recursos do critério “Cota Mínima” sejam destinados a esses municípios
e o restante, 34,36%, seja destinado aos demais, cujo VAF per capita seja superior a
40% da média do Estado.

Um limite importante a qualquer  mudança na lei  é  que a soma dos critérios  de
repasse totaliza 100%, necessariamente. Isso impõe que a criação ou o aumento de
um limite implicam a redução de ao menos um dos demais  limites.  Dessa forma,
ainda que os resultados obtidos sejam meritórios do ponto de vista da redução das
desigualdades regionais e do apoio a políticas públicas municipais, há um balanço
entre municípios e regiões que apresentam variação negativa de repasses e outros
que  apresentam  variação  positiva.  O  critério  e  os  pesos  apresentados  foram
elaborados de forma a  moderar  o impacto negativo  nos municípios  com variação
positiva e a concentrar a variação positiva nos municípios de regiões mais pobres.

Acreditamos que o projeto de lei apresentado é um importante avanço em relação à
Lei nº 18.030, de 2009, que vige atualmente. Aprofunda seu caráter redistributivo em
favor de municípios e regiões mais pobres, além de manter a estrutura de incentivos
ao desenvolvimento de políticas públicas no nível municipal.

Solicitamos, portanto, apoio dos nobres pares à tempestiva tramitação e aprovação
deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Braulio
Braz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 920/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  470/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  que
suspenda  as  autuações  e  eventuais  multas  aplicadas  aos  produtores  rurais  em
função das obrigações geradas pela Resolução Conjunta Semad/Igam nº 2.249, de
30/12/2014, em face das dificuldades de aquisição e instalação dos equipamentos
exigidos.
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Nº  471/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para aceleração
dos processos de pedido de outorga de recursos hídricos protocolados por produtores
rurais.

Nº  472/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a elaboração
de um plano estadual de reservação de água e segurança hídrica para a agricultura
irrigada, de forma complementar ao Plano Diretor de Agricultura Irrigada – PAI – MG
–, em parceria com os segmentos produtivos da agropecuária.

Nº  473/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à
prorrogação dos prazos estabelecidos na Resolução Conjunta Semad/Igam nº 2.249,
de 30/12/2014, em face da dificuldade dos produtores na aquisição e instalação dos
equipamentos exigidos.

Nº  474/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedido de providências com
vistas à adoção de medidas extraordinárias no âmbito do Pronar, incluindo eventuais
créditos  extras  e  suspensão  de  cobranças  de  financiamentos  concedidos  a
agricultores familiares impactados com a redução ou perda de safra em decorrência
da estiagem ocorrida no ano agrícola 2014-2015.

Nº  475/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado e ao BDMG pedido de providências com vistas à
criação  de  política  estadual  de  incentivo  e  fomento  à  avicultura  de  Minas,  com
incentivo fiscal, oferta fiscal e assistência técnica.

Nº  476/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar,  ao  Comando  dos  Bombeiros
Militares e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que a plataforma de
software do Registro de Evento de Defesa Social seja adequada de modo a agilizar o
registro de ocorrências envolvendo crimes raciais e de intolerância.

Nº  477/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam
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periciados e analisados os documentos – pen drive e equipamentos – utilizados para
filmagens e gravações, os quais constituiriam provas de irregularidades na gestão do
presídio de Passos, entregues a essa comissão na 5ª Reunião Ordinária.

Nº  478/2015,  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 que chegue ao conhecimento de todas as autoridades policiais
do Estado a obrigatoriedade de proceder ao Boletim de Ocorrência – BO ou Reds –
referente  a  pessoas  desaparecidas  imediatamente  quando  a  autoridade  for
provocada ou solicitada por familiar do suposto desaparecido.

Nº  479/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Rede  Minas  de  Televisão  pedido  de  providências  para  que  se
desenvolvam campanhas de conscientização da necessidade de registro  imediato
das ocorrências de pessoas desaparecidas, nos termos da Lei nº 15.432, de 2005.

Nº  480/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
analisar  os  recursos  administrativos  apresentados  pelos  candidatos  ao  concurso
Edital nº 11/2014, referente ao processo seletivo interno para admissão ao Curso de
Habilitação de Oficiais  –  Curso  Superior  de Tecnologia  de Gestão em Segurança
Pública  (CHO/CSTGSP),  a  tempo  de  garantir  a  participação  dos  candidatos  nas
demais etapas previstas.

Nº  481/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
seja realizada seleção rigorosa dos funcionários terceirizados que prestam serviços
nas unidades do Colégio Tiradentes,  pois os  critérios  de seleção não consideram
informações quanto aos antecedentes criminais dos candidatos.

Nº  482/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da
Polícia Civil as notas taquigráficas da 5ª Reunião Extraordinária dessa comissão e
pedido  de  providências  para  que  seja  garantido  o  funcionamento  do  Núcleo  de
Atendimento  a  Vítimas  de  Crimes  Raciais  e  de  Intolerância  no  âmbito  da
Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária, com autonomia de atuação
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em  todo  o  Estado,  considerando-se  que  o  repúdio  pelo  racismo  é  princípio  da
República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, que é objetivo desta
República promover o bem-estar de todos e que a prática de racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível.

Nº  483/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Comunicação Social pedido de providências com vistas
a que se desenvolvam campanhas de conscientização da necessidade de registro
imediato das ocorrências de pessoas desaparecidas.

Nº 484/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao  procurador-geral  de  justiça  pedido  de  informações  sobre  o  andamento  ou  as
conclusões  do  Inquérito  Civil  nº  0056.06.000021-5,  instaurado  em  2006  pela
Promotoria  de  Justiça  de  Defesa de Saúde e  Patrimônio  Público da  Comarca de
Barbacena,  com  a  finalidade  de  apurar  denúncias  de  irregularidades  em
procedimentos  realizados  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Barbacena,
acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  3º  Reunião  Ordinária  dessa
comissão, em que consta o relato de José Maria Leite, e da documentação entregue
a essa comissão, ambos referentes às denúncias citadas. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  485/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria da Educação pedido de providências para que se reiniciem as obras de
construção da Escola Estadual Pedro Thysen do Município de Piedade dos Gerais,
conforme Termo de Compromisso nº 23.235/2014, celebrado entre essa secretaria e
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Nº  486/2015,  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 e no 4º BPM, pela atuação na ocorrência, em
4/4/2015, em Uberaba, que resultou na prisão de dois homens; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (–  À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº  487/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  da  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja  reformada  e
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revitalizada a Escola Estadual Paulo Campos Guimarães, localizada no Município de
Pompéu.

Nº 488/2015, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Sra.  Irene  de  Melo  Pinheiro  pelo  seu  relevante  trabalho
prestado no comando da Fundação Helena Antipoff.

Nº  489/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria da Educação pedido de providências para que se reiniciem as obras de
construção da Escola Estadual do Bairro Riacho da Mata no Município de Sarzedo.

Nº  490/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  direção  e  aos  corpos  docente  e  discente  da  Escola
Estadual Elias Salomão, localizada no Município de Mateus Leme, pela obtenção do
Prêmio  Bom  Exemplo,  concedido  pela  TV  Globo  Minas,  Fundação  Dom  Cabral,
Fiemg e jornal O Tempo.

Nº  491/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  da  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja  construída,  com
urgência, a quadra poliesportiva da Escola Professora Elza Cardoso Rangel, situada
no Bairro Marilândia em Ibirité, no terreno limítrofe às escola, doado pela prefeitura
local.

Nº 492/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para que, até a conclusão dos efeitos da
ADI  nº  4.876,  que  declarou  a  inconstitucionalidade  de  dispositivos  da  Lei
Complementar  nº  100,  de  2007,  sejam  mantidos  os  quadros  de  profissionais  da
educação  nas  escolas  indígenas  situadas  em  comunidades  quilombolas,  se
necessário,  por  meio  de  regime  de  adjunção  de  servidores  no  caso  de  escolas
municipais.

Nº 493/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
secretária de Educação pedido de informações sobre as providências tomadas com
relação à  estrutura  física das  Escolas  Estaduais  Ana Salles  e Delfim  Moreira,  no
Município de Juiz de Fora, especificando as ações que foram e serão realizadas, os
prazos de suas concretizações e os quantitativos dos custos financeiros. (– À Mesa
da Assembleia.)
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Nº  494/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a adequação
da MG-424 que liga os Municípios de Sete Lagoas e Pedro Leopoldo. (– À Comissão
de Transporte.)

Nº 495/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com a Sra.  Renata Bueno, deputada representante da América
Latina no parlamento italiano, pelos relevantes serviços prestados nesse parlamento
à comunidade italiana de Minas Gerais. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  496/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 61º Batalhão de
Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação
na ocorrência,  em  12/4/2015,  em Sabará,  que resultou  na  apreensão  de  drogas,
veículos,  armas  de  fogos  e  um  notebook e  na  prisão  de  sete  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  497/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  10/4/2015,  em  Uberlândia,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, dois jetloaders, uma luneta, uma
faca  e  uma  granada  de  gás  lacrimogêneo  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  498/2015,  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 9/4/2015,  em Belo  Horizonte,  que
resultou na apreensão de armas de fogo e munição 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  499/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na 1ª  Cia.
Rotam, pela atuação na ocorrência, em 12/4/2015, em Belo Horizonte, que resultou
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na apreensão de dois menores, quantia em dinheiro, drogas, objetos de valor, arma
de fogo e munição.

Nº  500/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na 1ª  Cia.
Rotam, pela atuação na ocorrência, em 11/4/2015, em Belo Horizonte, que resultou
na apreensão de um menor, drogas, quantia em dinheiro, objetos de valor, armas de
fogo e munição e na prisão de dois homens.

Nº  501/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 131ª Cia.,
203ª Cia., Cia. PM Ind. P. Cães, 202ª Cia., 25ª Cia. TM e 133ª Cia., pela atuação na
ocorrência, em 9/4/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de um menor
e na prisão de um homem.

Nº  502/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 192ª Cia.,
62ª Cia. e 27ª Cia., pela atuação na ocorrência, em 8/4/2015, em Sete Lagoas, que
resultou na apreensão de veículo e drogas. (– Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  1.041/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.590/2011.
Nº 1.042/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.211/2013.
Nº 1.043/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.705/2013.
Nº 1.044/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.706/2013.
Nº 1.045/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.713/2013.
Nº 1.046/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Resolução nº 5.121/2014.
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Nº 1.047/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.191/2014.

Nº 1.048/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.381/2014.

Nº 1.049/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.530/2014.

Nº 1.050/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.537/2014.

Nº 1.051/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.642/2014.

Nº 1.052/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.643/2014.

Nº 1.053/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.644/2014.

Nº 1.054/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.700/2014.

Nº 1.055/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.702/2014.

Nº 1.056/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 178/2011.

Nº 1.057/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.166/2013.

Nº 1.058/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.338/2011.

Nº 1.059/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.008/2013.

Nº 1.060/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.778/2013.

Nº 1.061/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.834/2014.

Nº 1.062/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.835/2014.
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Nº 1.063/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.268/2014.

Nº  1.064/2015,  dos  deputados Ivair  Nogueira  e João  Leite,  em  que solicitam o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 982/2011.

Nº  1.065/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Resolução nº 3.556/2012.

Nº  1.066/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.224/2014.

Nº  1.067/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.225/2014.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Saúde e de Cultura e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Rogério Correia.
Questões de Ordem

O deputado  João  Leite  –  Muito  obrigado,  presidente.  Todos  nós  hoje  estamos
perplexos.  Nunca  poderíamos  imaginar  que  um  governador  do  Estado  de  Minas
Gerais pudesse chegar a trazer a situação que Minas está vivendo hoje. O País todo
está olhando para Minas Gerais e está sem entender como Minas Gerais premia um
cidadão que recentemente foi à Venezuela e chamou a Venezuela, a Argentina e a
Bolívia para combater os brasileiros. Ele chegou lá, chamou todos nós de elite e disse
que queremos derrubar a presidenta da República, em espanhol, em castelhano ou
em portunhol. O Sr. Stedile chamou as forças e disse que não eram do Brasil, da
Venezuela, da Argentina e nem da Bolívia, mas que eram da América Latina. Querem
o Sr. Stedile e o PT construir um muro dividindo o Brasil? Voltaremos ao Muro de
Berlim, em que, de um lado, estarão os puros. O Sr. Stedile é um puro. Esse homem,
que vem liderando invasões de fazendas, destruindo pesquisas, saqueando fazendas
e atirando nas pessoas, quer, sob o patrocínio do PT, dividir o Brasil ao meio. Quem
estará de um lado e quem estará do outro? Não faremos parte da agenda do PT, que
é uma agenda contra a família, contra a Igreja, contra todas as crenças e contra os
funcionários da saúde. Hoje vamos votar a data-base do Ministério Público, mas em
vocês não poderemos votar porque o PT não quer. Não aceitamos essa agenda do
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PT. Eles obstruíram a votação, agora o herói do PT é o Sr. Stedile, que chamou a
América Latina para combater os brasileiros. Quero apoiar a iniciativa do bloco de
oposição, projeto de resolução cassando essa Medalha da Inconfidência.  A minha
rede  está  cheia  de  mineiros  e  brasileiros  ilustres  que,  neste  momento,  estão
devolvendo suas medalhas porque não se sentem à vontade para estar no mesmo
palanque que o Sr. Stedile, que chamou a América Latina para lutar contra o Brasil,
para matar os brasileiros. Ele os mandou para as ruas, para nos combater; quer uma
guerra civil no País. Nós não somos assim; somos brasileiros, torcedores deste país,
patriotas; somos Minas Gerais. Não cabe no Brasil um muro da vergonha, um muro
de Berlim, separando os brasileiros, e não somos Venezuela;  respeitamos o povo
venezuelano,  assim  como  o  boliviano  e  o  argentino,  mas  aqui  é  Brasil,  são  os
brasileiros, não é possível o PT ficar investindo dinheiro em Cuba, fazendo metrôs em
Caracas – cinco linhas –, enquanto o metrô de Belo Horizonte está parado há 12
anos,  pois  o  PT não estende 1m. Nós não aceitamos,  somos brasileiros,  não se
constrói um muro nos separando; somos irmãos, e os irmãos brasileiros não podem
aceitar o que o PT quer nos impor. Querem uma guerra. Não somos de guerra, mas
lutaremos com todas as nossas forças. Para começar, não aceitamos a medalha para
esse  homem  que  quer  dividir  o  Brasil;  esse  homem  que  acha  que  fazendeiro  é
criminoso,  que  as  pessoas  que  plantam  e  que  hoje  representam  a  maior  força
econômica deste país e estão nas sua terras trabalhando são criminosas. Ele quer
destruir as pesquisas, o touro que está na fazenda e é um grande reprodutor. Isso é
inaceitável. O PT não imporá uma agenda para nós, contra nós. E agora estamos
atentos, pois vem aí esse Plano Estadual de Educação, com ideologia de gênero, que
não reconhece homem e mulher quando nascem; não vamos engolir, isso é lixo. Não
aceitamos isso e também não aceitamos o Stedile. Queremos votar a data-base da
saúde, e não apenas a do Ministério Público; queremos votar a dos servidores. Onde
está o Sr. Pimentel? Enquanto o senhor fica fazendo graça para Stedile, esquece-se
dos nossos servidores da saúde. Essa é minha fala, Sr. Presidente. Vamos aprovar o
projeto de resolução que caça a medalha desse brasileiro que trouxe indignidade
para o nosso país ao pedir guerra contra os brasileiros.

O deputado Rogério  Correia –  Pois  não,  presidente.  Primeiro,  queria saudar  os
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servidores do Ministério Público e dizer que todo o nosso bloco votará favoravelmente
ao projeto de lei aqui colocado; e também os servidores da saúde – ainda não temos
uma resposta como vocês merecem, mas estamos trabalhando para tê-la.  Queria
separar a discussão, pois se fala em um assunto para se ganhar aplausos, mas, no
fundo, esse é um discurso fascista. Perdoem-me, é um discurso fascistoide. Ele é
antidemocrático, não nos permite falar. Estou até com medo, presidente; pediria que
me garantisse a fala, tamanho o ódio que o deputado João Leite tem tido em relação
aos pobres e aos sem-terra. O João Pedro Stedile é uma pessoa que organiza o
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST –, um movimento importante,
legalizado no País,  que luta  em favor  da  reforma agrária,  da  agricultura  familiar,
atividade responsável – e o povo precisa saber – por 70% do alimento que vai para a
mesa do povo brasileiro. Não é o latifúndio que fornece esses alimentos; ele produz a
soja e também tem sua importância para a exportação, com as  commodities. Mas
alimentos como o milho, o arroz e o feijão vêm dos pequenos produtores rurais, dos
assentados da reforma agrária, que merecem de nós, brasileiros, respeito. Eles são
os nossos filhos mais pobres,  que ainda não têm terra e lutam de acordo com a
Constituição  para  obtê-la.  Assim  organizaram  um  movimento  de  luta  para  que  a
reforma  agrária  seja  realidade  no  Brasil.  Estou  abismado  por  ver  como a  pauta
conservadora tem tomado conta de setores da chamada pequena burguesia, com
tanto ódio.  O ódio de classe e a intolerância às  organizações sociais levaram ao
fascismo na Alemanha e na Itália. Foi esse o caminho do fascismo na Europa. Não
pode ocorrer  o mesmo no Brasil,  onde pessoas vão às ruas  defender  a ditadura
militar  por  não concordarem com o resultado eleitoral;  onde pessoas não querem
permitir  ao  governador  eleito  indicar,  de  acordo  com  o  contexto  da  legalidade
brasileira,  quem será agraciado com medalha,  porque defendem o latifúndio e as
grandes empresas agrícolas e são contra os trabalhadores rurais sem terra. Como
perderam as eleições, acham que só eles podem agraciar com medalha. Algum deles
reclamou de que o senador Perrella recebeu medalha? Algum deles reclamou de que
o  senador  Aécio  Neves  dormiu  no  palanque  na  última  entrega  da  medalha,
desrespeitando  o  povo  mineiro?  Alguém  reclamou  quando  o  Manica,  que  tem
condenação por assassinato de fiscais, recebeu medalha da Assembleia Legislativa?
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Não. Reclamam do Stedile, que é um lutador do MST, organiza o MST. Fazem isso,
Marília, com um ódio que nos assusta. É impressionante esse ódio que estão tendo
dos setores organizados mais  pobres da sociedade.  Não se iluda o conjunto dos
trabalhadores. Sabem o que eles, do PSDB, estão pautando no Congresso Nacional?
O PL nº 4.330, que terceiriza ou possibilita a terceirização do serviço de todos vocês,
incluindo os trabalhadores do Ministério Público e da saúde. Querem cortar direitos
trabalhistas com essa onda conservadora que a direita quer impor no Brasil de modo
fascista, com ódio, desorganizando e atacando partidos da esquerda. Já vimos esse
filme.  É  impressionante  como  um  parlamentar  pode  agir  dessa  forma:  agredir  a
democracia desse jeito, sem respeito às diferenças. O Parlamento deve respeitar as
diferenças. Lamento muito que as coisas tenham de ser tratadas com esse ódio. Nem
todos  podem  concordar  com  a  medalha  do  Stedile,  mas  ele  é  uma pessoa  que
defende  uma  causa  que  tem  o  direito  de  ser  defendida.  Eu,  por  exemplo,  sou
completamente  a  favor  da  reforma  agrária  e  da  agricultura  familiar.  Dou
particularmente uma salva de palmas a João Pedro Stedile e ao MST. Muito obrigado.

O deputado João Leite – Art. 164, presidente.
O presidente – Tentarei disciplinar a reunião. O Regimento Interno é bem claro. Fica

a critério do presidente decidir a hora de conceder a palavra pelo art. 164, mas, para
buscar  a  paz  e  o  entendimento,  para  votarmos  o  projeto  do  Ministério  Público,
concederemos a palavra ao deputado João Leite uma vez apenas.  Depois, quem
pedir a palavra por esse artigo falará depois dos oradores inscritos. Já deixei claro,
mas há insistência: enquanto eu estiver na presidência, só concederei a palavra pelo
art. 164 após a fala dos oradores inscritos. Esta será a última vez. Com a palavra,
pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite  –  Sr.  Presidente,  não  aceito  de  maneira  alguma  essa
acusação. Estou no meu sexto mandato na Assembleia Legislativa. Tenho uma vida
na cidade de Belo Horizonte, nasci na Vila Oeste. A minha vida foi de luta desde
criança. Experimentei uma transformação social como atleta premiado. Sou um dos
atletas  premiados  do Centenário  de  Belo  Horizonte.  Defendi  a  seleção mineira  e
brasileira. Representei o nosso país várias vezes fora do Brasil. Então, é inaceitável
essa acusação. Não citei em momento algum o nome do deputado, mas ele, com o
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ódio que marca a sua vida, o ódio pelas pessoas, tacha-me dessa forma. Não tenho
nem coragem de repetir, porque essa é uma agressão tão gratuita contra um colega
de Parlamento que nem repito a palavra com que se referiu a mim. É muito fácil dizer
isso das pessoas. É muito fácil tentar perpetuar um discurso surrado, ultrapassado. A
minha  vida,  como  atleta,  deu-me  oportunidade  de  conhecer  a  União  Soviética.
Lembro-me de como as pessoas viviam lá. Havia um único partido. Lembro-me das
pessoas me pedindo para ajudá-las a fugir de lá. Viviam debaixo de um massacre de
um partido só, o Partido Comunista, que dominou aqueles lugares. Lembro-me dos
atletas  dos  times  que eu enfrentava falando do sofrimento  deles.  Muitos  queriam
jogar em outros países, mas o partido não permitia. É impossível implantar o que o
PT quer no Brasil. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar essa maneira de pensar,
que está reprovada. Cuba busca agora um acordo com os Estados Unidos. A União
Soviética esfarinhou-se; está desfeita. E eles querem impor ao Brasil isso, juntamente
com a Venezuela, o Equador, a Bolívia e a Argentina. O nosso país, o nosso povo é
livre.  Não  aceitamos  esse  cabresto  que  querem  nos  colocar.  Entrem  nas  redes
sociais, no YouTube, para conhecerem esse senhor que foi premiado. Coloquem lá
“Stedile” e assistam ao discurso dele na Venezuela, levando um abraço de Lula e de
Dilma, tentando dividir o nosso país. Esse modelo não deu certo no mundo. Quando
joguei em Berlim ainda havia o muro lá. Fomos lá conhecer, ver a miséria do povo
alemão, que não podia se encontrar com os seus parentes. Eles gostam de falar que
é socialismo, mas é comunismo mesmo, é mão pesada! Dividiram a Alemanha: de um
lado, os alemães livres; de outro, os alemães que não podiam atravessar o muro.
Querem impor-nos o muro; dizer os que são bons e os que são conservadores. O que
é ser conservador? É acreditar na família, nos meus filhos, na minha igreja, na minha
fé, em Jesus Cristo? É isso que é ser conservador? Ser conservador é não querer
que se imponha outro tipo de família; não querer que se imponha o interesse que não
é o da maioria dos brasileiros, que amam suas famílias? Ou é o interesse de ter
apenas um partido mandando, um governo que determine tudo? É isso é que é ser
conservador,  fascista? É isso que é ser fascista? Ser  fascista é não acreditar  na
agenda deles e não aceitá-la? Ser fascista é não aceitar que um homem que tenta
dividir o Brasil, como o Sr. Stedile, receba uma medalha dentro de Minas Gerais? É
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isso que é ser fascista? Um homem que pregou a guerra entre os brasileiros para
impor o desejo dele aqui no nosso país? É isso que é ser fascista? Se ser fascista é
ter uma crença, crer em Jesus Cristo, sou fascista. Ter entregue o meu coração a
Jesus  Cristo,  segui-lo  e  acreditar  na  Bíblia  é fascismo? Não,  está na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Está no art. 5º da nossa Constituição. É meu direito,
é seu direito ter a sua fé. É seu direito ter seu partido político. Somos livres. Ninguém
vai impor essa agenda para nós. Não aceitamos dentro do solo mineiro o Sr. Stedile,
que  pregou  uma  guerra  contra  os  brasileiros,  receber  uma  medalha.  Há  uma
movimentação, todos querem devolver suas medalhas porque não querem estar no
rol de um homem... Sr. Presidente, lamento que o deputado Rogério Correia continue
mandando na Assembleia. Ele está desesperado. O ódio dele é muito grande. É ser
fascista? Ele quer coordenar o presidente: ”Ele tem de parar de falar agora, porque
eu vou falar”. Porque ele é o deputado Rogério Correia, o centro do universo. Ele
quer mandar em tudo na Assembleia Legislativa, mas não tenho medo. Sou da Vila
Oeste. Enfrentei as intempéries. Fui retirado da minha casa junto a minha família lá
na  Vila  Oeste.  Não  tenho  medo.  Não  adianta  gritar,  chamar  de  fascista  e  me
desrespeitar. Não vou parar de defender a liberdade. Jesus me libertou para ser livre.

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, art. 164.
O presidente – Quero esclarecer ao Plenário que o pinga-fogo deixou de ser uma

fase, em virtude da falta de compreensão e da menoridade deste Parlamento em
relação à situação e à oposição. Peço que os senhores reflitam sobre a maioridade
da representação do deputado para o bem do povo.

O presidente – Hoje dei duas questões de ordem, uma para a situação e outra para
a oposição. São dois casos de art. 164, um para o deputado João Leite e o outro para
o deputado da situação. É um para a situação e outro para a oposição. É a última
vez.  Fiquem  sabendo.  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  palavra  está  com  o
presidente.

O deputado Rogério Correia – Presidente, agradeço a V. Exa.
O presidente  –  Deputado Rogério  Correia,  solicito  a  V.  Exa.  que  não ofenda a

oposição para termos paz. A partir de hoje, vou cumprir minha palavra. Não vou me
preocupar em agradar esse ou aquele deputado. Vou cumprir o Regimento, que fala:
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“Quem decide é o presidente em relação à justiça dentro do Plenário”. Solicito à V.
Exa. que use de eufemismo para não atacar a oposição e termos paz. Com a palavra,
pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, há uma ansiedade geral para votar, e
estamos  discutindo  temas  que  às  vezes  não  são  os  necessários  na  Assembleia
Legislativa. Mas eu não poderia deixar sem resposta. Até para agilizar a votação, eu
solicitaria aos deputados que estão inscritos que posteriormente abrissem mão da
inscrição no pinga-fogo para entrarmos direto na votação, porque aí ganharemos uma
hora. Mas é uma sugestão para agilizarmos. Sr. Presidente, primeiro queria ver quem
é que virá aqui calar a minha boca, se é esse sujeito que falou. Se ele for homem,
mesmo, que ele venha aqui e cale minha boca. Venha aqui e cale minha boca. Você é
homem, mas não é tanto, só é na boca. Venha calar minha boca. Sr. Presidente, vou
falar e não admito que deputado nenhum fale assim comigo. Sr. Presidente, vou falar
meus 5 minutos. Não estou concedendo aparte a ninguém. Tenho 5 minutos para
falar e quero fazê-lo. Peço aos presentes nas galerias também que escutem, porque
é  importante,  até  para  fazermos  a  votação.  Essa  intolerância  tem  de  acabar,
presidente. Não concilio com intolerância. Acho um absurdo que um partido político
queira  proibir  que  uma pessoa  receba  uma  medalha.  É  um  absurdo  retirar  uma
medalha de uma pessoa que a recebeu de modo legal. Uma entidade que luta por
direitos não pode ser reprimida. O fulcro da ditadura militar foi eliminar as liberdades
políticas. Sindicatos,  por exemplo,  aproveitando aqui  a presença da Aspemg e do
sindicato  do  Ministério  Público,  não  podiam  existir  no  regime  militar,  não  podiam
existir  no  fascismo.  Partidos  políticos  só  podiam  existir  dois:  MDB  e  Arena.  No
fascismo, só o partido de Hitler. Os outros eram perseguidos, criminalizados, como
eram  os  movimentos  sociais.  É  inadmissível  que,  no  Brasil,  em  pleno  período
democrático, se tratem as questões políticas com tamanha intolerância. João Pedro
Stedile  veio convidado pelo governador eleito  pela maioria  dos mineiros  – e bem
eleito – receber uma homenagem, porque o governador, assim como eu e a maioria
do povo mineiro que nele votou, delega a ele escolher a quem ele entrega medalha.
Dessa vez não era o Sr. Aécio Neves que ia medalhar os latifundiários, os donos de
empresas  agrícolas,  embora,  quando o  fazia,  não  viéssemos  aqui  solicitar  que  a
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medalha fosse retirada. Reconhecíamos o direito de o governador eleito entregar a
medalha a quem ele quisesse. Por que Fernando Pimentel, governador eleito, não
pode entregar uma medalha a uma pessoa? Por que tanto ódio, tanta discriminação
com um lutador do povo? Porque ele é a favor da reforma agrária? Só pode receber
medalha quem é contra a reforma agrária? Isso virou agora uma regra? Quem fez
essa regra? João Pedro Stedile faz parte de um movimento legalizado, como o são os
partidos políticos. Qual o problema? Vocês querem colocar o MST na clandestinidade,
é isso? É um movimento legítimo. Essa ideia é estapafúrdia, não permitir que alguém
seja  homenageado  por  uma luta  porque não  se  concorda com  essa luta.  Isso  é
intolerância política. A intolerância religiosa e a política são irmãs do fascismo, do
nazismo e da ditadura. A tolerância política é o berço da democracia. Não podemos,
presidente, ter, portanto, uma atitude que seja discricionária em relação aos outros. A
democracia pressupõe que, reciprocamente, as ideias possam ser homenageadas e
combatidas do ponto de vista legal, não se desrespeitando a possibilidade das ideias.
É essa intolerância que peço aos deputados que não tenham. Muito obrigado.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, a deputada Rosângela Reis.
A deputada Rosângela Reis* – Sr. Presidente, deputadas e deputados presentes,

imprensa,  pessoas que nos assistem pela TV Assembleia,  quero saudar  todos os
servidores da saúde, da Asthemg, e também os servidores do Ministério Público. A
causa de vocês é justa e lícita. Vocês merecem o que estão pleiteando, e estamos
aqui para votar os projetos da pauta de hoje.

Sr. Presidente, quero dizer que já estamos, há quatro meses, no mandato, em um
novo governo, de cuja base faço parte, e acreditando que o governador Pimentel, que
assumiu, fará uma gestão séria e respeitosa para todos que vivem no Estado. Tenho
certeza de que a população mineira está esperando e acreditando que novos rumos
virão, que novas ações e programas virão para contribuir, de fato, com o crescimento
do Estado, para que haja um maior investimento nas políticas públicas sociais. É isso
que a população espera dos representantes políticos.

Nesta Casa, presidente, tenho visto brigas políticas de dois grupos: um que defende
o  governo  passado,  e  outro  que  defende  o  governo  atual.  Mas  o  debate  das
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justificativas  só  desgasta  o  Parlamento  e  descredibiliza  os  parlamentares.  A boa
política é defender, de fato, aqueles que pagam seus impostos. É papel do Estado
reverter os impostos em serviços para a saúde, para a educação, para a segurança
pública, para o aumento dos empregos. As pessoas precisam viver com qualidade. O
governo  federal  e  o  Estado  têm  o  papel  de  realizar  as  políticas  públicas  com
eficiência. Esse é um direito dos cidadãos mineiros.

Então venho a esta tribuna denunciar a grave situação que os nossos cidadãos
mineiros  vêm enfrentando,  principalmente  os  do  Vale  do  Aço,  no  atendimento  da
saúde. Há muitas pessoas morrendo por falta de atendimento médico e de hospitais,
somente com serviços primários, que não recebem pacientes com todos os tipos de
problemas.  Para mim, deputados,  há hospitais  somente  com fachada de hospital.
Neles  falta  estrutura  de  pessoal,  equipamentos  e  profissionais.  Há deficiência  de
investimentos nesses hospitais para que eles possam, de fato, resolver o problema
que  está  na  ponta.  O  repasse  dos  recursos  do  Estado  está  atrasado  para  os
hospitais, e há uma demora nas decisões e na apresentação de programas voltados
para a saúde.

Então, deputado Gustavo, o governo precisa apresentar programas e trabalhar.
Entendo isso:  que nós  não fiquemos  aqui,  no  Parlamento,  com  essas  defesas.

Queremos  resposta  do  governo  para  que  tenhamos  na  ponta  a  nossa
representatividade e possamos corresponder com aquilo que estamos fazendo, que é
essa a nossa missão como parlamentares.

Quero apresentar um exemplo claro: da Sra. Eni Gonçalves da Silva Ferreira, de 56
anos, feirante, que sofreu um aneurisma e está necessitando de uma neurocirurgia.
Ela está há 15 dias num pronto-socorro municipal, com fachada de hospital municipal.
Eu entendo,  deputado Vanderlei  Miranda,  que é irresponsabilidade representantes
públicos,  que ali  estiveram,  colocar  isso  como placa e,  de fato,  a  instituição não
funcionar  como  hospital  municipal  na  cidade  de  Ipatinga.  Essa  senhora  está
precisando de um leito de UTI, há 15 dias, e está dependendo do encaminhamento
da central de leitos da região e do Estado. Já fiz contatos, já fiz interferências, já fiz
tudo o que eu pude fazer, mas infelizmente o órgão público responsável ainda não



1567
____________________________________________________________________________

deu uma resposta efetiva, uma resposta para que se possa transferir essa senhora,
que está à beira da morte.

E aqui eu venho trazer a voz de muitos, tenho certeza, e não somente citar esse
caso. Dezenas, talvez centenas de pessoas estão precisando de leitos, e não há.
Hoje no Vale do Aço há uma deficiência de mais de 200 leitos hospitalares. Entrou o
governo  passado,  está  aí  o  governo  atual,  em  que  estamos  acreditando,  e  não
fizeram  isso  até  agora.  Estão  expandindo,  ampliando  hospitais  regionais,  mas,
infelizmente, ainda não deram conta de terminar e colocar em funcionamento esses
hospitais no nosso estado.

Fica  aqui  registrada  minha  indignação  ao  sistema  SUS,  que  é  precário.  Não
podemos enganar as pessoas. Elas acham que têm um sistema para ser atendidas
quando precisam e não chegam a ser atendidas nesses hospitais. Às vezes deixam
de fazer um plano mínimo de saúde, ou não têm condições de pagar um plano de
saúde. Então o Estado está enganando as pessoas, e elas estão acreditando que lá
encontram esse serviço completo.

O povo está pagando caro. Está pagando a conta de luz, deputado, a conta de
água;  pagando  impostos  para  serem  revertidos  em  serviços,  principalmente  de
saúde, e não está tendo retorno.

O deputado Elismar  Prado (em aparte)*  –  Obrigado,  deputada Rosângela  Reis.
Quero parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e por sua luta também.

Quero lembrar aqui um ato do governo passado, gravíssimo, que foi o termo de
ajustamento  de gestão – TAG –,  em que o  governo deixou de investir  o  mínimo
constitucional  em  saúde.  Aliás,  não  fez  os  investimentos  diretos,  mas  colocava
investimentos em outras áreas na conta da saúde. Essa é uma questão grave, que
graças a Deus foi corrigida.

Quero falar, com relação à agricultura familiar, sobre a questão da medalha, como
foi dito aqui. A medalha que o Stedile recebeu não foi só para ele. Na verdade, aquele
ato  representa  muito  mais:  representa  milhares  e  milhares  de  trabalhadores
brasileiros,  trabalhadoras brasileiras,  pequenos  produtores,  principalmente  aqueles
que se dedicam à agricultura familiar, que é fundamental para a economia do País e
para todos nós. É esse pessoal que coloca comida na mesa.
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Quero dizer que tive muito orgulho, quando fui deputado federal, de ter aprovado
uma lei por meio da qual garantimos a inclusão de 9 milhões de alunos do ensino
médio que estavam fora do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae – e
passaram a receber também os recursos para a merenda. Incluímos um item muito
importante. Foi anexado ao nosso projeto o Programa de Aquisição de Alimento –
PAA –, que é a venda direta e está gerando milhares e milhares de empregos no
campo,  melhorando  a  alimentação  nas  creches,  entidades  e  escolas  e,
principalmente, gerando renda para esses pequenos produtores.

Já  estou  concluindo,  deputada  Rosângela  Reis.  Do  governo do  PSDB,  existem
apenas R$900.000.000,00 do Pnae. Só para se ter uma ideia, saltamos, no governo
do  presidente  Lula,  de  R$900.000.000,00  para  mais  de  R$3.000.000.000,00  de
investimentos,  e  30%  desses  R$3.000.000.000,00  são  dedicados  a  incentivar  a
agricultura familiar e a venda direta, gerando emprego para os pequenos produtores.

Quero parabenizar a deputada Rosângela Reis pela luta e preocupação com a sua
região e todo o Estado em relação à saúde, principalmente, que, como V. Exa. diz
aqui,  é  uma  questão  realmente  essencial.  Além  disso,  quero  me  declarar
favoravelmente  aos  companheiros  que  estão  na  nossa  plenária,  na  nossa  Casa,
aguardando a votação que, em breve, faremos aqui. Obrigado, deputada.

A deputada Rosângela Reis* – Obrigada, deputado Elismar Prado. Gostaria de dar
continuidade à minha fala. Somos sete deputadas na Assembleia Legislativa: Geisa
Teixeira, Arlete Magalhães, Ione Pinheiro, que está aqui presente, Marília Campos,
Cristina Corrêa, Celise Laviola e eu. Iniciamos um trabalho na Casa para trazer um
assunto  que é  importante  sobre a  reforma política:  o  que  as mulheres  de  Minas
querem da reforma política? Houve aqui uma das maiores mobilizações já feitas: o
ciclo  de  debates  sobre  a  reforma política  que  ocorreu  em  comemoração  do  Dia
Internacional  das  Mulheres.  Nesse  ciclo  de  debates,  foram  trazidos  assuntos
importantes.

Está também havendo um desdobramento. Foi criada a Comissão Extraordinária
das Mulheres na Casa, na qual estou na presidência e que interiorizará o debate
desse ciclo em cinco encontros, que já estão agendados para os meses de maio e
junho. Nesses encontros, falaremos sobre a reforma política e trataremos da PEC nº
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16, que é uma proposta dos movimentos sociais – aliás, foram várias as reuniões que
ocorreram na Casa –, e dos movimentos representativos de mulheres para que se
garanta uma vaga e haja uma representação feminina na Mesa da Assembleia. O
deputado Fábio Cherem é o relator dessa PEC.

Hoje ocorreu mais uma discussão a fim de avançarmos nos critérios que podem ser
definidos  para  a  escolha  dessa  representatividade.  A Mesa  diretora  representa  o
maior espaço de poder na Assembleia Legislativa.

Em  comparação  ao  que  é  exigido  –  30%  das  cotas  preenchidas  para  que  as
mulheres sejam candidatas –, somos 52% da população e representamos 52% do
eleitorado brasileiro. Então, nessa exigência dos 30%, estamos buscando o espaço
para avançar e obter realmente as vagas nos partidos – aliás, que não haja esse
preenchimento  com  nomes  de  mulheres-laranjas.  Não  aceitamos  mais  esse
complemento de chapas partidárias. O que queremos, de fato, é que as mulheres
venham  se  somar  à  política  brasileira  e  realmente  possam  ter  vez  e  voz  no
parlamento brasileiro.

Essa PEC já foi votada e aprovada na Câmara Federal. Na Câmara, a PEC está
assegurando  vaga  também  nas  comissões;  aqui  não.  Aqui  estamos  buscando  o
entendimento com os deputados para que seja apenas na Mesa desta Casa. Então
peço apoio. Levaremos esse assunto na comissão das mulheres para que possamos
mobilizar também as mulheres de Minas nessa luta e nessa causa tão justa e tão
lícita.

Presidente, agradeço a oportunidade.
* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que suspenda a

reunião para entendimentos.
Suspensão da Reunião

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – A presidência vai suspender a reunião
por 1 minuto para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias
constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião
O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para o seu

pronunciamento, o deputado Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago* – Sr.  Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

queremos esclarecer  o pessoal  do Ministério  Público de  que há várias etapas na
nossa reunião e que, na hora destinada a votação, a oposição estará toda pronta
para votar o projeto de vocês.

Antes disso, queríamos lembrar que realmente não é fácil, é muito difícil, prometer
uma coisa e entregar outra. Quero cumprimentar e falar sobre o comando de greve e
o pessoal da Asthemg, que está sendo tripudiado e esmagado por um governo que
prometeu tudo e nega tudo, trazendo-lhes a polícia com truculência.

Mas o jornal do Conselho Federal de Medicina de hoje coloca a realidade da saúde,
sobre a qual a deputada Rosângela Reis falou aqui tão bem. Infelizmente o governo
federal deu pedalada fiscal; fez o banco pagar os projetos que não davam conta de
pagar;  e  empresta,  por  meio  da  agiotagem  de  bancos  oficiais,  recursos  para  os
hospitais rolarem suas dívidas a juros de quase 20%, e, para os amigos do Palácio do
Planalto, juros de 5%. É por isso que a Santa Casa de Belo Horizonte vai mal e o
Hospital da Baleia está com muito problema. Estivemos em Pouso Alegre, onde o
Samuel  Libânio,  que  faz  um  grande  trabalho,  está  com  mais  de  50  milhões  de
dívidas. Semana passada estivemos em Juiz de Fora e vimos que os hospitais da
região estão praticamente todos falidos; e a dívida dos hospitais filantrópicos está em
mais de R$17.000.000.000,00 no Brasil, e R$2.000.000.000,00 no Estado.

Além do minguado orçamento que o governo federal do PT, da Dilma, coloca na
saúde, eles ainda pegaram e não aplicaram R$10.000.000.000,00. Se Minas Gerais é
10%  do  País,  teria  direito,  se  o  orçamento  ruim  que  foi  feito  fosse  aplicado,  a
R$1.000.000.000,00 a mais, o que daria para cumprir com o pessoal da Fhemig um
salário digno e justo pelo maravilhoso trabalho que faz.

Mas acontece que algumas pessoas pregam a mentira durante muito tempo. Aí nos
remetemos a mais de dois mil anos atrás, quando Jesus Cristo provou da traição de
Judas  Iscariotes.  Têm  de  ser  identificados  os  Judas  Iscariotes  que  estão  aí,
perseguindo as efetivadas, o pessoal que não quer dar posse a quem passou no
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concurso. Se se aposentaram mais de 15 mil pessoas do ano passado para cá, então
poderiam dar posse. A perseguição aos professores ainda vai ser maior. Em Montes
Claros, chamaram 53 pessoas que passaram no concurso. E sabem o que fizeram?
Essas 53 professoras foram fazer uma videolaparoscopia, e deram bomba em 28
delas.  São  professoras  efetivas,  que,  à  tarde,  são  aptas.  Mas,  pela  manhã,  pelo
governo estadual que está aí, elas são inaptas. Vai todo o mundo ganhar na Justiça.
Vão encher a Justiça de processos e perseguir o pessoal da educação.

Vimos no orçamento enviado que diminuíram em R$100.000.000,00 a verba para
vacinar criancinhas, perseguindo esse governo as criancinhas. Mas não é só isso.
Também não mandaram um centavo até hoje para os prefeitos fazerem o transporte
escolar,  perseguindo,  mais  uma vez,  deputados Gustavo Corrêa e Tito Torres,  as
criancinhas. Perseguem na saúde e na educação.

Lembro-me do dia em que perguntei a uma pessoa que virou superintendente do
Incra em Minas Gerais por que ela não melhorava a questão da reforma agrária no
governo federal do PT. As desapropriações diminuíram. Pior: colocam o povo debaixo
da lona preta e não colocam água para eles, não furam poço artesiano. Perguntei a
esse superintendente do Incra por que ele não fazia como quando ia a Ouro Preto, no
dia 21 de abril, e baixava as calças, colocando as nádegas na Kombi, fazendo um
negócio que nem sei o que é. Mostrando as nádegas, ele achava que ia afrontar o
pessoal que recebeu a Medalha da Inconfidência. Mas, na reforma agrária, ele não
fazia mais isso porque já estava em um cargo em que a companheirada o colocou.
Agora o que vemos é o seguinte: temos na Fhemig o assédio moral o tempo todo. A
Fhemig chama grevistas hoje, a porta fechadas, e lê matérias na intranet para eles
cujo teor são ameaças a grevistas. Isso, sim, João Leite, é fascismo, é nazismo, é
terrorismo com quem ganha pouco. E o governo acaba não querendo cuidar deles.

Também a Fhemig põe em risco pacientes. Mesmo ciente de que, com a greve, o
número de funcionários se reduziu, a Fhemig orientou a direção dos hospitais a não
reduzir os atendimentos, transferindo os pacientes não graves para outros hospitais,
como acontece em dias comuns.

A Fhemig mente na imprensa sobre o atendimento dos pacientes. Nunca antes na
história das greves conduzidas pela Asthemg, e foram várias, até duas por ano, no
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governo anterior, houve judicialização do conflito. Mas, na primeira semana de greve,
a  Fhemig  impetrou  ação  na  Justiça,  com  o  objetivo  de  derrotar  e  humilhar  os
trabalhadores, e não com a intenção de dialogar com eles.

Quero cumprimentar todos, na pessoa da Nízia e da Cristiane, que, com vontade e
coragem, enfrentam o nazismo, o fascismo e o terrorismo. Como se todos os itens
acima  não  fossem  suficientes,  a  Fhemig  chama a  Polícia  Militar  para  dentro  do
Hospital João XXIII, nesse último feriado de 21 de abril. A nossa querida e gloriosa
Polícia Militar é chamada e atende. A PM e a direção do hospital andaram lado a lado,
foram de setor em setor fazendo listas dos funcionários, enfermeiras e enfermeiros
em greve. Lembrando o SNI da época da ditadura, a ditadura de Cuba e Venezuela,
para onde o dinheiro brasileiro está indo. A direção petista da Fhemig junto com a PM,
impassível, ameaçou e coagiu os funcionários.

Enquanto falavam de democracia em Ouro Preto, a Polícia Militar e principalmente
a direção da Fhemig coagiam e intimidavam grevistas, a maioria são mulheres mal-
remuneradas, em seus próprios locais de trabalho, impedindo-as de exercer o direito
constitucional de fazer greve.

Há poucos dias, vimos o pessoal da Asthemg... Tiraram a televisão do ar. É assim
que tratam o povo da Fhemig.

A transmissão voltou?  Ótimo.  Sabemos  que este  Parlamento  não vai  abaixar  a
cabeça, não vai aceitar intimidações das pessoas que estão ao lado dos sindicatos,
mas os estão traindo.  Participei de uma audiência na Comissão de Administração
Pública, quando constaram as palavras dos sindicalistas do Ipsemg e da Asthemg.
Aprovamos  uma  audiência  pública  na  Comissão  de  Saúde,  em  que  a  Asthemg,
representante  da  Fhemig,  terá  direito  de  falar  e  mostrar  a  perseguição,  que
infelizmente este governo terrorista está fazendo.  Como acredito,  deputados João
Leite e Cristiano, na Comissão de Direitos Humanos, mandaremos um requerimento
a essa comissão, para apurarmos a perseguição da direção petista da Fhemig às
pessoas da Asthemg, atrapalhando o trabalho dessas pessoas.

Meus  caros  amigos,  quero  dizer  que  apresentaremos  requerimentos  para
retornarmos  as  coisas  aos  lugares  certos.  Colocam  gente  de  fora  para  dirigir  o
Ipsemg e a Fhemig, mas já entramos com um projeto de lei dizendo... Se por acaso o
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PT deixar as coisas caminharem nesta Assembleia e a votação que interessa aos
trabalhadores  da  saúde acontecer,  esse projeto  de minha autoria  será votado.  O
projeto  diz  que qualquer  cargo de confiança do Ipsemg terá  de  ser  exercido  por
pessoas efetivas do Ipsemg. A bancada de oposição já me disse, deputado Gustavo
Corrêa, que faremos uma emenda ao projeto, para que, na Fhemig, o recrutamento
seja feito por pessoas efetivas e para que a perseguição do atual governo pare.

Não esmoreçam. Vamos montar fileiras. Queremos que a Asthemg esteja o tempo
todo vigilante.

Lembro-me de que um deputado estadual do PT, votado no Norte de Minas, reuniu
os taxistas sobre a ponte e disse: “Vamos botar o governo do PSDB para fora, porque
aí  os  taxistas  poderão  andar  livremente”.  Mas  cheguei  em  Buritis,  na  semana
passada, e percebi que a ANTT, comandada pelo governo federal petista, não está
apenas  fazendo  proibições  aos  taxistas,  mas  também  os  prendendo.  Judas
Iscariotes, Joaquim Silvério dos Reis, Calabar e Brutus, que assassinou quem o criou,
é isso que estão fazendo com os sindicatos e com os funcionários. Disseram que
viraria uma maravilha, e hoje vemos essa tragédia.

Podem ter a certeza de que a oposição não se calará. Poderão tentar nos intimidar
de todas as maneiras possíveis, mas os funcionários da saúde e da educação terão,
no bloco de oposição, pessoas vigilantes. O que foi prometido na campanha terá de
ser cumprido.

Termino meu discurso agradecendo ao Sr.  presidente. Está aqui  um democrata,
uma pessoa que sabe muito bem perdoar, perdoar àquelas mãos que sempre tentam
apunhalar. Aguentamos isso, mas não deixaremos que apunhalem o povo da Fhemig,
que faz a saúde tão maravilhosa. Vamos à luta.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Tito Torres.
O deputado Tito  Torres  –  Boa tarde,  Sr.  Presidente.  Saúdo os deputados e  as

deputadas, assim como o público presente. Nós, da oposição, estamos aqui hoje e
votaremos a favor do reajuste dos servidores do MP. Concordo plenamente com as
palavras do deputado Arlen Santiago. Vamos lutar  para melhorar as condições de
vocês da Fhemig.
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O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)*  – Obrigado,  deputado Tito Torres.
Cumprimento os servidores da saúde; parabéns pela luta de vocês, que realmente
merecem a atenção de todos nós desta Assembleia. Obviamente que os deputados
da  oposição  não  se  calarão.  Estaremos  aqui  para  cobrar  do  governo  os
compromissos assumidos durante a campanha. É isso que vocês merecem.

Vamos  dizer  também  ao  presidente  do  sindicato  dos  servidores  do  Ministério
Público que estaremos aqui  para votar  o projeto  de vocês e para  lembrar  o que
aconteceu, no final do ano, com ele. A oposição, o PT e o PMDB, obstruiu-o aqui por
três meses. Lembrarei a data da retirada dos projetos de vocês para que tenham
consciência absoluta do que aconteceu.

Serei breve, deputado Tito Torres. Vim aqui para informar o Plenário de que foi
aprovado hoje, deputado Gustavo Corrêa, meu líder de bloco, requerimento de minha
autoria, na Comissão de Segurança Pública, com o seguinte teor: “Sr. Presidente da
Comissão de Segurança Pública, o deputado que este subscreve requer de V. Exa,
na forma regimental, seja enviado ao governador do Estado de Minas Gerais e aos
membros do conselho permanente, constituídos nos termos do Decreto nº 44.488, de
15/3/2007,  manifestação  de  repúdio  à  concessão  da  Medalha  da  Inconfidência,
honraria mais importante de Minas Gerais, ao líder do Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra, Sr. João Pedro Stedile”.

Esse moço não é digno de receber medalha nem aqui nem em lugar nenhum deste
país. Medalhas deveriam ser concedidas aos servidores da saúde e da educação.
Esses, sim, merecem medalhas.

Esses, sim, têm serviços prestados em Minas Gerais.
Agora,  pasmem,  deputados  Tito  Torres,  Gustavo  Corrêa  e  ilustre  deputado

Adalclever Lopes. Para vocês entenderem, a concessão de medalhas é feita aos que
prestam serviços em Minas Gerais, de acordo com a Lei nº 882, de 28/7/1952. “Art 1º
– Fica criada a Medalha da Inconfidência, destinada a galardoar o mérito cívico do
cidadão  que,  em  Minas,  se  distinga  pela  notoriedade  de  seu  saber,  cultura  e
relevantes serviços à coletividade.”

Aí faço a indagação, deputado João Leite: onde esse moço prestou serviços em
Minas  Gerais?  Qual  é  o  reconhecimento  notório  de  João Pedro  Stedile  aqui,  em
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Minas  Gerais?  Portanto  está  aprovada  a  moção  de  repúdio.  Prefiro,  milhões  de
vezes,  conceder  uma medalha  ao  humilde  servidor  da  educação,  da  saúde e  da
segurança pública, a conceder medalha a esse moço que não respeita a propriedade
privada, que vai saquear fazendas produtivas, pratica formação de quadrilhas e está
envolvido em uma série de crimes no País afora. Aqui veio o governador Fernando
Pimentel, da Dilma, do Vaccari e do PT, conceder medalha a esse moço. Vejam o que
esse governador está fazendo em Minas Gerais.

A Comissão de Segurança Pública aprovou hoje uma moção de repúdio. Quem
sabe o governador  Fernando Pimentel  vai  se  lembrar  dos servidores da saúde e
conceder-lhes medalhas? Vamos à luta, vamos votar o projeto do Ministério Público.
Com isso, deputado Tito Torres, encerro minhas palavras.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  –  Deputado  Sargento  Rodrigues,
aproveito a deixa do requerimento aprovado por V. Exa. para dizer que, como foi dito
anteriormente, o Bloco Verdade e Coerência protocolou, na tarde de hoje, o projeto
de resolução que visa sustar os efeitos do ato que concedeu ao Sr. João Stedile a
grande Medalha da Inconfidência.

O  que  causa  estranheza  neste  parlamentar,  deputados  João  Leite  e  Gustavo
Valadares, é ver determinados parlamentares que hoje subiram à tribuna defenderem
o indefensável, conforme o dito popular. O governador de Minas, o Pimentel da Dilma
e do Vaccari, mais uma vez, dá total demonstração de desrespeito ao povo mineiro.
Em primeiro lugar,  ele assinou o ato concedendo a referida medalha ao Sr.  João
Pedro Stedile, em que fere, de morte, o disposto nos dois artigos. Por mais que se
busque enquadrar o agraciado em um dos atributos condicionantes do texto legal, os
quais já foram lidos pelo Sargento Rodrigues, não se consegue.

A rigor, se o Sr. João Pedro Stedile possui alguma notoriedade em seu saber, essa
é a notoriedade criminal, em função de vários processos que acumula. Afinal, ainda
ecoa  na  mente  de  todos  os  brasileiros,  sobretudo  na  dos  mineiros,  ações
programadas,  dirigidas  e  executadas  pelo  estrategista  de  invasão  de  terras  e
destruidor  de  laboratórios  de  pesquisas  agropecuárias.  Não  bastassem  esses
atributos, a eles se junta a chefia de um exército pessoal, encarregado de ocupar as
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ruas dos centros urbanos para garantir os desmandos de um ex-presidente que quer,
a todo custo, perpetuar-se no poder.

Aproveito  também  para  solicitar  ao  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o
Pimentel da Dilma e do Vaccari, que tem dito pelos quatro cantos de Minas que pegou
um estado com déficit, que procura enxugar a máquina pública... Quantas vezes o
governador foi à Cidade Administrativa nesses quatro meses de governo?

Em  segundo  lugar,  deputado  João  Leite,  o  atual  governador  se  encontra  tão
preocupado com a máquina pública que tem, à sua disposição, deputado Tito Torres,
quatro  ou  cinco  escritórios  para  despachar.  Ele  tem  a  Cidade  Administrativa  e  o
BDMG; terá um espaço no prédio da Cemig – e quero saber quem pagará essa
conta, se seremos nós, usuários, com as tarifas que a presidenta da República está
aumentando,  pois,  se  assim  for  feito,  a  Cemig  estará  descumprindo  o  que  está
previsto; tem um escritório na Serra; e, por fim, amigos e amigas, está fazendo uma
pequena reforma, deputado Gustavo Valadares, no Palácio das Mangabeiras – e até
hoje não acabou, pois realmente quatro meses de reforma deve ser muito pouco, mas
entendemos que isso é necessário para atender o conforto do governador. E ele já
solicitou  um  estudo – e  posso afirmar,  pois  tenho instrumentos  para  isso –,  pois
pretende se utilizar  de um empréstimo junto ao  BNDES – aquele banco do povo
brasileiro  que  é  usado  para  se  fazer  empréstimo  de  dinheiro  aos  amigos  do
presidente Lula e da presidente Dilma para comprarem empresas de que o filho do
presidente é sócio – para comprar um novo avião, sem vender os velhos; comprará
um novo para poder andar com conforto. Entendemos que o governador precisa de
segurança, mas a atual frota aérea do Estado é boa e podia ser utilizada.

Então, este parlamentar realmente se mostra surpreso com a falta de norte que o
atual governo demonstra: se, por um lado, afirma que o Estado deve e precisa reduzir
custos, para que ter tanto privilégio, assim como seus amigos? Então, deputado Tito
Torres, mais uma vez, queria mostrar a atual incoerência deste governo, que, depois
de  fazer  inúmeras  calúnias  contra  os  governos  passados,  veio  aos  órgãos  de
imprensa, no último sábado, reconhecer a incompetência dos servidores que lá estão
– e tenho certeza de que não é o caso dos servidores da saúde aqui presentes e
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muito menos dos do Ministério Público, favorável a quem a oposição votará – que
sequer sabem fazer conta. Era esse o nosso aparte.

O deputado João Leite (em aparte)* – Muito obrigado, deputado Tito Torres. Queria
trazer  um assunto,  aproveitando a generosidade de V.  Exa.  em me conceder  um
aparte, mas antes devo saudar todos os servidores da saúde e dizer do carinho que
todos têm por eles e pelo trabalho que realizam diuturnamente nos nossos hospitais,
atendendo ao povo não apenas de Minas Gerais, mas também de fora do Estado.

Queria trazer um assunto penoso, deputado Tito Torres: a perda dos servidores da
PEC  nº  3,  que  está  enterrada  aqui  na  Assembleia  Legislativa.  Nesta  semana,
lamentavelmente, deputado Sargento Rodrigues, perdemos a líder das cantineiras,
uma lutadora pela aposentadoria no serviço público que serviu o Estado por 28 anos:
a servente Eridê, da cidade de Uberaba, faleceu nesta semana, sem a possibilidade
de ter sua aposentadoria. Se tivéssemos, presidente Adalclever Lopes, votado a PEC
nº 3, talvez seria diferente o caso da servente Eridê, líder das serventes do nosso
estado, uma das lutadoras junto ao governador Itamar Franco para o reconhecimento
da  aposentadoria  dos  contratados  da  educação,  como  as  cantineiras  e  outros
servidores.

Queria dizer também que, em uma próxima oportunidade, em um discurso mais
longo, trarei os nomes dos servidores da educação que recentemente morreram, por
suicídio, esperando sua aposentadoria. Não é justo o que a Assembleia Legislativa
está fazendo com essas pessoas que não sabem o seu futuro; não é justo termos
aqui uma proposta de emenda constitucional e não a votarmos. Enquanto isso, as
pessoas que serviram o Estado por longos anos estão morrendo. Algumas portam
alguma enfermidade, como foi o caso da Eridê, mas outras se suicidam, esperando
uma solução.

É tão fácil subir à tribuna e dizer para uma pessoa que entrou no Estado no primeiro
governo de Hélio Garcia que ela tem que fazer  concurso: “Vá lá e faça concurso
público”.

Diga isso a elas, depois de 20, 25, 27, 28 anos de serviços prestados ao Estado.
Mandamos elas embora, tentarem atendimento no INSS aquelas que estão grávidas;
aquelas  que  estão  em  licença-maternidade;  aquelas  que  têm  enfermidade  pelas
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longas jornadas em escolas públicas, como a Eridê, que morreu; aquelas que não
aguentam mais a pressão e buscam suicídio. E nós ficamos aqui contemplando. Elas
sonhavam  com  o  que  o  governador  Aécio  concedeu  a  22  mil  trabalhadoras:  a
aposentadoria. Querem apenas se aposentar. Lamentavelmente não conseguem.

Presidente, quero fazer um apelo pessoal:  que V. Exa. coloque a PEC nº 3 em
votação. As servidoras estão morrendo. Vamos votar! Quem for contrário à proposta
vote “não”. O que não pode é uma proposta de emenda à Constituição ficar parada,
não votarmos e vermos os servidores morrendo. Alguns estão na fila do INSS, para
onde foram mandados. Muito obrigado.

O deputado Tito Torres – Muito obrigado, Sr. Presidente. A oposição está aqui para
votar o reajuste do Ministério Público.

* – 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, de requerimentos e de
indicações.  Estão  abertas  as  inscrições  para  o  Grande  Expediente  da  próxima
reunião.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 428 a 431, 435 a 439 e 476 a
483/2015,  da Comissão de Segurança Pública,  449 e 450/2015,  da Comissão de
Prevenção e  Combate  às  Drogas,  453,  461 a  464 e  468/2015,  da  Comissão de
Direitos Humanos, 470 a 475/2015, da Comissão de Política Agropecuária, e 485 e
487 a 492/2015, 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:
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de Saúde – aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 15/4/2015, do Requerimento nº
376/2015 com a Emenda nº 1, do deputado Antônio Jorge; e

de  Cultura  –  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  15/4/2015,  dos
Requerimentos nºs 380/2015, do deputado Bosco, e 382/2015, do deputado Nozinho
(Ciente. Publique-se);

e pelo deputado Rogério Correia – indicando o deputado Professor Neivaldo para
membro suplente da Comissão de Turismo (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 1.021, 1.065, 1.066 e
1.067/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita o desarquivamento
do  Projeto  de  Lei  nº  5.274/2014,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.556/2012  e  dos
Projetos  de  Lei  nºs  5.224  e  5.225/2014,  respectivamente,  os  Requerimentos
Ordinários nºs 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026 e 1.027/2015, do deputado Cássio
Soares, em que solicita o desarquivamento dos Projetos  de Lei  nºs 5.428,  5.429,
5.578, 5.619, 5.665 e 5.460/2014, respectivamente, os Requerimentos Ordinários nºs
1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039,
1.040, 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.046, 1.047, 1.048, 1.049, 1.050, 1.051, 1.052,
1.053,  1.054,  1.055,  1.056  e  1.057/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que
solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 175, 179, 774, 1.456, 1.630, 1.910
e 1.953/2011, 2.969 e 3.260/2012, 3.780, 3.919, 4.023, 4.128, 4.211, 4.705, 4.706 e
4.713/2013, do Projeto de Resolução nº 5.121/2014 e dos Projetos de Lei nºs 5.191,
5.381, 5.530, 5.537, 5.642, 5.643, 5.644, 5.700 e 5.702/2014, 178/2011 e 4.166/2013,
respectivamente, o Requerimento Ordinário nº 1.041/2015, do deputado Celinho do
Sinttrocel,  em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.590/2011, os
Requerimentos Ordinários  nºs  1.058,  1.059,  1.060,  1.061,  1.062 e 1.063/2015,  do
deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei
nºs 2.338/2011, 4.008 e 4.778/2013 e 4.834, 4.835 e 5.268/2014, respectivamente, e
o Requerimento Ordinário nº 1.064/2015, dos deputados Ivair Nogueira e João Leite,
em que solicitam o desarquivamento do Projeto de Lei nº 982/2011.
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Discussão e Votação de Indicações
O presidente – A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,

mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.
Discussão, em turno único, da Indicação nº 4/2015, do governador do Estado, do

nome  do  Sr.  Renato  Fraga  Valentim  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação
Ezequiel Dias – Funed. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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 – Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 8/2015, do procurador-
geral de Justiça, que fixa o percentual, relativo ao ano de 2014, para revisão anual
dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Ministério  Público  do  Estado  de
Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração
Pública.

Suspensão da Reunião
O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência verifica, de plano, que já
se configurou o quórum necessário para votação. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.
Deputados, quero apenas esclarecer ao público que nos acompanha nas galerias e
pela TV Assembleia que acabamos de firmar um acordo. Cada deputado pode discutir
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por  1  hora,  mas  fizemos  acordo  para  que  não  haja  a  discussão.  Haverá  dois
encaminhamentos de, no máximo, 10 minutos, e faremos a votação da matéria, em
respeito a vocês, servidores, não ao governo de Fernando da Dilma, do Vaccari e do
PT. Esse não merece o nosso respeito.

Queria me dirigir especialmente neste momento ao servidores do Ministério Público
que  estiveram aqui  no  ano passado,  lotando essas  galerias  quando o  projeto  de
vocês, o PL nº 5.165, foi aprovado em Plenário, no 1º turno, no dia 25/6/2014, na
forma do substitutivo  da  Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária.  O
projeto de vocês é o mesmo projeto que estamos votando agora, o PL nº 8. É bom
que vocês saibam, assim como aquele rapaz meio nervosinho que estava aqui na
semana passada, que nós que hoje estamos na oposição estávamos aqui para votar
o projeto. Havia sido feita toda uma discussão sobre esse projeto no ano passado.
Ele passou por três comissões, votou-se em 1º turno, deputado Dilzon Melo. Era o PL
nº 5.165/2014. Em duas datas distintas, o projeto retornou à pauta. Foi votado em 1º
turno no dia 25/6/2014. No dia 3 de setembro, ele recebeu o parecer de 2º turno na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Retornou ao Plenário. No dia
26 de novembro o Sr.  Eduardo de Souza Maia manifestou apoio à aprovação do
projeto de lei, o que foi anexado ao projeto de lei – está aqui, na tramitação do projeto
de vocês, esse mesmo projeto. No dia 15 de dezembro, os deputados da oposição,
capitaneados pelos deputados Rogério Correia e Durval Ângelo, retiraram o projeto
de vocês da pauta. Isso, na primeira tentativa de votação. Na segunda tentativa, no
dia 18 de  dezembro,  os  deputados  Rogério  Correia  e Durval  Ângelo,  liderando a
oposição, retiraram o projeto de vocês novamente.

É bom que fique esclarecido que os deputados da oposição tentaram votar o projeto
de vocês no final do ano passado. Mas, infelizmente, o PT e o PMDB obstruíram
sistematicamente os três últimos meses de votação na Assembleia. Eles obstruíram
inclusive  projetos  de  deputados.  Dois  projetos  obstruídos  eram meus,  os  quais  o
deputado  Rogério  Correia  não  quis  deixar  passar,  porque  o  dele  não  havia  sido
aprovado.  O meu projeto tratava da anistia  dos policiais e bombeiros militares do
movimento de 1997. O deputado Rogério Correia disse, em várias reuniões, que não
iria deixar passar o meu projeto porque o dele não havia sido aprovado, como se eu
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tivesse culpa que o projeto dele, que tratava da anistia de professores, não havia
passado pelas comissões, como se os policiais militares tivessem alguma culpa.

Tenho certeza de que não sou líder  do bloco de oposição. O líder  do bloco de
oposição chama-se Gustavo Corrêa e o líder da Minoria, Gustavo Valadares. Mas,
tenho certeza de que posso falar em nome do bloco da oposição, deputado Bonifácio
Mourão, que o PMDB e o PT obstruíram sistematicamente a votação. Não era para
vocês estarem aqui pedindo a sua aprovação, era para ele ter sido aprovado no ano
passado, em duas datas distintas. Mas, infelizmente, o PT e o PMDB não deixaram
votar.

Na  semana  passada,  quando  estávamos  aqui  para  votar,  veio  um  jovem  do
Ministério  Público  brigar  e  xingar,  dizendo  que  os  deputados  não  queriam  votar.
Presidente do sindicato, quando trouxer pessoas para se manifestarem aqui, é bom
conversar com elas antes, explicar como é a forma de votação, para que realmente a
pessoa não saia xingando. Eu cheguei a ouvir de uma moça: “E o auxílio-moradia?”.
Vou agora dizer  para essa moça, se ela estiver  aqui,  que eu não recebo auxílio-
moradia  e  votei  contra.  Mas,  digo  mais,  votei  contra  o  auxílio-livro  do  Ministério
Público de vocês, porque é uma vergonha nacional receber R$13.000,00 de auxílio-
livro, enquanto os servidores estão aqui para receber um pequeno reajuste, que não
repõe sequer a inflação, a que têm direito. Isso porque é servidor. Quando se trata
dos membros do Ministério Público, promotores e procuradores, eles não somente
têm  o  auxílio-moradia  como também  têm  o  famigerado auxílio-livro  da  ordem  de
R$13.000,00. É uma vergonha.

E tenho de ouvir de um manifestante da galeria agressões aos deputados falando
de auxílio-moradia, esquecendo que no Ministério Público a coisa é muito pior do que
ele possa imaginar. Só que este deputado não tem medo de vir à tribuna colocar dedo
em ferida, porque não tenho rabo preso nem com promotor, nem com juiz, nem com
desembargador. Foi por isso que votei contra o PL nº 159, do Judiciário; e o PL nº
162, do Ministério Público. Votei e continuo votando contra. Aqui não é lugar para se
resolver problema de salário, o lugar certo é em Brasília. É lá que os salários deles
estão vinculados, assim como os nossos. Aqui, não temos o poder de votar projeto de
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lei para aumentar o próprio salário, porque o nosso salário está vinculado ao salário
de Brasília.

Mas fica aqui, presidente, o devido esclarecimento: esta matéria poderia ter sido
votada, deputado Inácio Franco, no ano passado, quando V. Exa. estava na base do
governo, com vários deputados do bloco independente – que pelo menos diz ser
independente –, e poderiam ter votado o projeto. Mas, infelizmente, o PT e o PMDB
obstruíram a votação. Isso é fato. Não adianta desmentirem, porque contra fato não
há argumento que venha contestar. Estão aqui as datas. Esse projeto foi retirado de
pauta por acordo, porque a oposição falou que não votaria esse, votaria somente
esse,  esse e aquele. No final,  não votaram em mais nada, somente naquele que
interessava e que deixaram votar. Depois vieram com o blá-blá-blá que não tinham
orçamento, que precisavam votar o orçamento. Mas eles mesmos obstruíram a sua
votação.

Mas não obstruíram, deputado Dilzon Melo, não obstruíram, deputado João Leite,
deputado Arlen Santiago, não obstruíram, deputado Bonifácio Mourão, por um acaso.
Obstruíram já de forma planejada, calculada: nós vamos obstruir, vamos virar o ano
sem  orçamento,  vamos  embarricar  por  três  para  depois  falar,  deputado  Carlos
Pimenta, que está tudo parado porque não tem dinheiro no Estado.

Esse foi o planejamento feito pela antiga oposição, hoje base do governo. Nós, da
oposição, estamos aqui,  vamos votar favoravelmente, mas é bom que fique claro,
devidamente esclarecido para vocês quanto aos fatos, que impediram de votar, na
verdade, o antigo PL nº 5.165. Esse projeto poderia ter sido votado em 2º turno em
duas  datas  distintas:  primeira  data,  15  de  dezembro,  e  segunda  data,  18  de
dezembro.  Peguem  declarações  dos  deputados  da  oposição  à  época.  Caso  o
presidente do sindicato queira, vou pedir à Mesa que imprima os encaminhamentos,
as declarações dos deputados que hoje são da base, para ver o que eles fizeram
para  obstruir  e  não  permitir  a  votação  do  projeto  de  vocês.  É  uma  vergonha,
presidente,  é  uma vergonha  não  termos  votado  isso  no  ano passado.  Mas  essa
vergonha tem endereço certo, esse obstáculo que foi colocado tem endereço certo.
Especialmente  os  deputados  do PT e  do  PMDB não  deixaram  votar.  Agora  hoje
querem  votar.  Por  que  não  se  votou  antes,  deputado  Dalmo?  Não  precisava  de
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servidor  do  Ministério  Público  estar  aqui  pedindo  a  votação,  fazendo  panelaço,
apitaço. Não precisava disso, porque aqui nunca houve nenhum tipo de necessidade
de votar  projeto  de  servidor  público.  Nunca necessitou  servidor  público  ficar  aqui
morrendo de implorar votação. Todos nós, deputados, sempre acolhemos muito bem
os projetos que tratam de reajuste de servidor público.

Aliás, presidente – já encerrando –, o projeto que tratava do reajuste da revisão
geral anual, o que está acontecendo com vocês, de todo o serviço público, o PT e o
PMDB não deixaram aprovar, e não foi só o de vocês não, como também esse outro,
que não deixaram aprovar.

Mas nós estamos aqui, e peço vênia ao líder do bloco, deputado Gustavo Corrêa,
para dizer, em nome do bloco da oposição, que estamos aqui, deputado Bonifácio
Mourão, para votar, sim, a favor do PL nº 8, que trata da recomposição inflacionária
das perdas dos servidores do Ministério Público.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval  Ângelo  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

público presente, quero começar prestando dois tributos à literatura brasileira.
Primeiro, citando alguém que tão bem percebeu a alma de Minas, Guimarães Rosa,

que  dizia  que  a  verdade  não  está  nem  no  início  nem  no  fim,  mas  no  meio  da
travessia.  Por isso as minhas palavras vão responder ao argumento do deputado
Sargento Rodrigues, buscando essa verdade que está no meio da travessia.

Segundo, cito Machado de Assis. Também nestes poucos minutos, vou basear-me
nesta citação para fazer algumas reflexões necessárias neste Plenário.  Dizia num
belo conto Machado de Assis: “Mudou o Natal ou mudei eu?”.

Era o título que os provocava. E por que isso? Primeiro, o projeto do Ministério
Público, no ano passado, é como é sabido por todos os servidores, pelo menos pelos
mais  bem-informados,  que,  quando do ingresso aqui  de  projetos  de  data-base,  o
último que entrou nesta Casa foi o dos servidores do Ministério Público. E por quê?
Porque  naquele  momento  a  procuradoria  não  tinha  dotação  orçamentária  para
conceder o pagamento. Vou ler aqui um documento em que se prova isso.
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Segundo, não havia interesse do governo numa suplementação que só veio a se
confirmar no final de novembro do ao passado.

Então esta Casa cumpriu o seu papel, deputado Sargento Rodrigues, e votou as
outras  datas-bases.  Houve  projeto  que  deu  entrada  aqui  dois  meses  antes  do
Ministério Público. Não tivemos quórum nesta Casa nos meses de agosto, setembro
e outubro, em que o jogo eleitoral  não estava definido porque tivemos o 2º  turno
nacional.

Portanto  considero  fácil,  muito  fácil,  chegar  aqui  e  dizer  palavras  ou  repeti-las
muitas e muitas vezes para que se tornem verdade. A verdade é essa. Tanto é que,
na semana passada, em conversa com o promotor e procurador Rômulo Ferraz, que
sempre demonstrou interesse na causa dos servidores e conversou conosco no ano
passado  e  este  ano,  eu  dizia:  “Está  havendo  um problema na Seplag.  Falta  um
documento  oficial  do  Ministério  Público  dizendo  que  este  ano  tem  dotação
orçamentária”.

Hoje  tive  a  alegria  de  receber  em  meu  gabinete  duas  jovens  simpáticas  do
Ministério  Público.  Antes,  no  final  da  tarde,  havia  recebido  um  telefonema  do
procurador Carlos André Mariani Bittencourt. Assim, no ofício – ele me enviou cópia –
que encaminhou a Helvécio Miranda Magalhães, secretário da Seplag, ele diz: “Sr.
Secretário de Estado, cumprimentando-o cordialmente e reportando-me à tramitação
do Projeto de Lei nº 8/2015 perante a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais,  registro  que  o  orçamento  de  2015  comporta  a  implantação  da  revisão
mencionada no percentual de 6% já concedidos aos servidores do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, categoria paradigma”. Entrou dois meses antes nesta
Casa com a garantia no projeto de que tinha dotação orçamentária. (– Lê:)

“A aprovação  da  lei  na  Casa  Legislativa,  vinculada  à  já  mencionada  previsão
orçamentária, revela-se de curial importância para a valorização do capital humano
dessa instituição, evitando a rotatividade que implica maior dispêndio financeiro em
ações de treinamento e capacitação.”

Ontem também estive com o procurador-geral de justiça, que me disse que seria
encaminhado esse documento. Foi  o que faltou no ano passado: a verdade estar
reposta  aqui.  O  problema  da  obstrução  é  que  tinha  um  monstro  maior  que  se
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chamava orçamento, no qual a receita foi superestimada e a despesa, subestimada.
Essa é a questão, deputado Sargento Rodrigues. Agora, mudou o Natal ou mudei eu?

Sargento Rodrigues,  V.  Exa. esteve perfilado aqui  durante mais de uma década
com a oposição. Sargento Rodrigues, prestei atenção na sua fala. V. Exa. sabe muito
bem quantos projetos trouxe aqui. A base do governo, que hoje é de oposição, e V.
Exa. se batia contra ela, era contra a votação de qualquer aumento salarial. Por isso
estivemos juntos tantas vezes em tantas jornadas. Estamos juntos hoje nesta votação
e ficaremos outras vezes.

Portanto,  isso  é  que  é  importante.  Penso que  é  bom  termos  claro  que,  nesse
princípio dialético da busca da verdade que a rota nos apresenta, temos de saber que
estamos  sempre  palmilhando  e  buscando  novos  caminhos.  Aqui  está  a  verdade
restabelecida.  Quero deixar  bem claro  que,  mesmo sendo  líder  do  governo aqui,
defendendo o governo nas ações que faz, como na concessão da medalha a João
Pedro Stedile, grande inconfidente – para mim, o paradigma do inconfidente é João
Pedro Stedile –, com a verdade reposta e a garantia de que – no ano passado não
tivemos recurso, e agora temos a garantia – somos favoráveis ao projeto, para não
fazermos  demagogia  com  o  servidor,  para  realmente  votarmos  naquilo  que  tem
condições de ser pago.

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 1.

– Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge – Arlen Santiago

– Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cristiano
Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo –
Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geraldo
Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares –
Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair
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Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – Lafayette de Andrada –
Leandro Genaro – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos –
Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Roberto
Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito
Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O deputado Bosco – O deputado Bosco vota “sim”.
O deputado Ricardo Faria – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Léo Portela – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Elismar Prado – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
A deputada Rosângela Reis – Sr. Presidente, voto “sim”.
O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 55 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto de Lei nº 8/2015 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Declarações de Voto
O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Cumprimento  os  servidores  do  Ministério

Público, que estiveram aqui mais uma vez, de forma paciente, como estiveram no ano
passado.  Mas quero discordar do líder de governo, deputado Durval  Ângelo.  Não
havia  recursos  para  o  reajuste  dos  servidores,  que  era  ínfimo,  pequeno,  uma
pequena reposição, mas a Assembleia votou, no mesmo ano, o projeto que concedeu
o auxílio-livro. Um auxílio-livro de R$13.000,00 é da ordem de R$13.000.000,00 por
ano, e tenho certeza de que o reajuste dos servidores está muito aquém desse valor.
Então quero deixar claro aqui que nós, da oposição, votamos favoravelmente, mas
votamos  de  forma  coerente.  Espero  que,  nas  próximas  decisões,  nos  próximos
projetos,  não  ouçamos  primeiro  apenas  os  promotores  e  procuradores,  mas,
presidente, que possamos ouvir os servidores e principalmente atrelar os projetos dos
servidores aos de interesse de promotores e procuradores. Aí, sim, tenho certeza de
que os promotores e procuradores farão a defesa dos próprios servidores, porque,
infelizmente, os projetos são tratados de forma diferenciada. Não havia dinheiro no
orçamento para votar projeto de reajuste de 7%, 7,5%, 8% para os servidores do
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Ministério Público, mas havia dinheiro para votar R$13.000,00 de auxílio-livro para
promotores e procuradores.

O deputado Carlos  Pimenta  –  Quero  primeiro  cumprimentar  os  funcionários  do
Ministério Público que estavam aqui presentes pela persistência, pela luta, pela busca
dos  seus  direitos  e  pelo  trabalho  que  estão  fazendo  pelo  nosso estado.  Não  foi
nenhum favor, mas uma obrigação da Casa, embora cumprida tardiamente. O projeto
deveria ter  sido aprovado desde o final do ano passado, mas antes tarde do que
nunca. Gostaria, presidente, de dizer que esta Casa sempre tem felicidade quando
vota projetos dessa natureza. Quero também fazer um apelo ao meu amigo Durval
Ângelo, líder do governo, porque o Estado e esta Casa deixam muito a desejar no
que diz respeito ao setor da saúde pública do nosso estado, ao funcionalismo público
ligado  à  área  da  saúde.  Há  muito  tempo  estamos  lutando,  reivindicando,
independentemente  da  questão  político-partidária,  para  restaurar  um  pouco  as
condições de trabalho e o salário do funcionalismo público do setor da saúde, que
está uma vergonha. Então faço um apelo a V. Exa., para que leve isso ao governador
Fernando Pimentel,  para que ele possa fazer  um análise rápida dessa questão e
enviar a esta Casa um projeto ou o que for necessário, e terá o nosso total e irrestrito
apoio. São eles que estão na ponta do sistema. Hoje, não há médico do Estado,
acabou, essa figura foi municipalizada, os médicos estão se aposentando. Não há o
médico do Estado. Há o médico da Fhemig, da Hemominas, mas não há a figura do
médico do Estado. E não é só o médico, não; é também o enfermeiro, o auxiliar de
enfermagem  e  o  atendente,  porque  esse  pessoal  está  desmotivado.  Então  é
necessário que o Estado recomponha a dignidade do funcionário da área da saúde,
das  pessoas  que  cuidam  da  nossa  saúde,  que  estão  lá  na  ponta  do  sistema.
Parabéns à turma do Ministério Público. Deixo essa observação, o meu pedido ao
governador Pimentel, através do seu líder maior, deputado Durval Ângelo, para que,
ainda neste semestre, possamos receber um projeto que devolva dignidade a quem
trabalha na saúde pública do nosso estado. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O deputado Douglas Melo – Quero só registrar que o meu voto é “sim”.
O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia em que
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solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  presidência  defere  o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o deputado
Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* – Sr. Presidente, solicitei o uso da palavra para que
possamos balizar como andam as negociações com os servidores públicos de Minas
Gerais, tema central do governo e do Estado nesse período de final de abril e início
de maio – data-base dos servidores. Embora a data-base oficial  seja em outubro,
tradicionalmente os servidores se mobilizam – como a Asthemg está fazendo agora,
como os servidores  do  Ministério  Público  estiveram  fazendo aqui,  os  professores
terão assembleia dia 29 – nos meses de abril e maio, período que acaba sendo de
reajuste. É essa adição que estamos fazendo neste momento. Conseguimos aprovar,
na  Assembleia  Legislativa,  o  orçamento  do  Estado  do  ano  passado.  Vocês,  os
deputados e as deputadas, os telespectadores da TV Assembleia e os servidores que
estão aqui acompanharam. Aprovamos um orçamento e, dentro dele, está previsto
um déficit orçamentário de R$7.200.000.000,00. Vejam o tamanho desse déficit que
foi deixado no orçamento e aprovado, por unanimidade, por esta Casa. Portanto, não
é um  dado irrelevante,  é  um dado real.  E  precisamos  trabalhar  com  esse dado,
levando-se  em  consideração  um  outro  problema,  outro  déficit:  o  déficit  social,
especialmente o déficit social com a saúde e o com a educação. O que chamo de
déficit social? São salários baixíssimos de uma área e da outra. O servidor público em
geral, mas particularmente o da saúde e o da educação, que são centrais, estão com
salários muito aquém do razoável, muito baixos.

Embora  se  falasse  no  passado  que  tudo  estava  às  mil  maravilhas,  que  os
professores ganhavam piso  e que os  hospitais  estavam bem – não era isso  que
ouvíamos?  –,  sabíamos  que  a  realidade  era  outra,  uma  situação  extremamente
complicada.  Então,  além  de um  déficit  orçamentário,  trabalhamos  com  um  déficit
social.  Aprovado o orçamento, o governo tem de trabalhar  dentro dele, fazendo a
previsão de minimizar os problemas do déficit social nos setores do serviço público.

O caso do Ministério Público que votamos agora é um reajuste de 6% ao mês,
retroativo a maio do ano passado.  Claro que,  se o Ministério  Público não tivesse
recursos para isso, não teríamos condições de aprovar o orçamento para que apenas
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os servidores do ministério tivessem condições de receber esse reajuste, porque não
seria  justo  que  apenas  os  servidores  do  Ministério  Público  o  recebessem,  e  os
demais servidores, não. Por isso – e o Durval explicou muito bem –, fizemos questão
de saber se o Ministério Público tinha recurso próprio guardado em caixa. Na carta
que recebemos hoje, o Ministério Público diz que tem o recurso e que não será usado
o deste ano, com esse déficit tão grande, porque, repito, não seria justo vestir um
santo no Ministério Público e desvestir outros na saúde e na educação. Queríamos
que vocês compreendessem que era importante o Ministério Público comprovar seu
próprio recurso para arcar com a despesa. Durval, foi muito importante V. Exa. ler isso
hoje,  para  que  o  restante  dos  servidores  públicos  saibam  que  esse  recurso  era
existente e que não que entra no bojo da discussão dos recursos da saúde e da
educação.

Essa era a primeira questão que queria levantar, para que o restante dos servidores
públicos soubesse por que votamos favoravelmente. Primeiro, porque os servidores
públicos  do  Ministério  Público  merecem  uma  reposição  inflacionária,  pois,  sem
sombra de dúvida, também são trabalhadores. Mas é claro que isso teria de vir de um
recurso próprio do Ministério Público, e não de outros recursos. Essa era a primeira
questão que queria deixar  clara para o conjunto dos servidores públicos.  Sei  que
alguns não se importam. Em geral, era assim: se há recurso no Ministério Público, no
Tribunal de Justiça e na Assembleia Legislativa, o resto que se dane. Mas não pode
ser assim. Há recursos fundamentalmente para as áreas sociais, que são aquelas
que  na  campanha  dizemos  ser  prioridade.  O  que  se  disse  ser  prioridade  na
campanha? Educação,  saúde e  segurança pública.  Então,  de  fato,  esses  setores
devem ter prioridade ao se pensar nessa questão.

Posto  isso,  quero  entrar  um  pouco  no  que  fazer  em  relação  aos  setores  dos
servidores públicos que também estão em campanha salarial.  Primeiro,  queria me
dirigir à Asthemg e fazer uma cobrança pública ao governo – aliás, já a fiz e tenho
acompanhado a assembleia da Asthemg. O governo está devendo à Asthemg uma
resposta  e  uma contraproposta  em  relação  à  proposta  apresentada.  Quero  dizer
claramente  ao  governo  que  essa  resposta  precisa  vir.  A proposta  de  abono  de
R$70,00 oferecida é evidentemente muito inferior ao que os servidores precisam e à
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necessidade posta para o sistema de saúde. Deputado Durval Ângelo, como V. Exa.
tem acompanhado as discussões dos servidores, é preciso que o governo reconheça
e responda à Asthemg sobre a pauta de reivindicações que tem colocado, entre as
quais 8% de reajuste devidos do ano passado, como o Carlinhos expôs ao governo.
Fomos  ao  secretário  e  fizemos  a  exposição  desse problema,  cuja  solução  estou
procurando intermediar com o governo.

No  dia  24  de  abril,  o  governo  terá  uma reunião  com  representantes  da  saúde
pública. Esperamos que até essa data, especialmente nessa data, seja oferecido à
saúde um plano de recomposição salarial  para  a saúde pública,  entendendo que
vocês tiveram muitas perdas durante o governo do choque de gestão.

Faço um parêntese, porque não poderia deixar de falar no choque de gestão. Os
servidores da saúde que estão aqui sabem muito bem que esse não é um problema
que vem de três meses, mas de muito tempo. Ele advém de uma política de governo
equivocada, cuja essência era o choque de gestão, a privatização dos modelos, as
parcerias público-privadas e até projetos de perigo, como do Projeto de Lei nº 4.330,
e perdeu as eleições. É óbvio que todos têm direito de fazer discurso, de se inflamar,
de se dizer indignados, mas os servidores têm memória e sabem como as coisas
funcionaram.

É  fundamental  que  o  passado  seja  resgatado e  que  possamos,  a  partir  daqui,
melhorar a situação do sistema de saúde. No dia 24, o que estaremos incluindo como
base de governo,  cobrando do governo,  é  que seja dada resposta  positiva  e  um
planejamento para a saúde, o que ainda não houve. Queria deixar clara essa questão
para os servidores da saúde que aqui estão.

O deputado Durval Ângelo (em aparte) – Neste momento, temos de fazer aqui um
registro público quanto à luta da saúde, sobre o sério e belo trabalho desenvolvido
pela Asthemg à frente da greve, à frente do movimento da saúde. Sempre dou esse
testemunho na Comissão de Direitos Humanos e mesmo em fóruns de negociação
com  o  governo.  A  Asthemg  é  uma  entidade  sindical  diferenciada,  totalmente
diferenciada. Aqui fala alguém que foi sindicalista por 20 anos. Essa é uma entidade
que tem o olhar para a categoria, para as reivindicações, para as bandeiras de luta do
movimento, para a questão salarial. Ao mesmo tempo, quando se colocam questões
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da sociedade, no caso específico do usuário da saúde, a preocupação da Asthemg é
de uma visão  humanista  que  não existe.  Não encontramos  essa visão em outra
entidade sindical.

Por isso quero destacar, quanto às pessoas portadoras de sofrimento mental, como
no caso do Cepai, a postura da Asthemg, procurando ouvir as mães, trazendo mães e
jovens atingidos por violência naquele estabelecimento de saúde. Isso é algo que
realmente mostra uma sensibilidade, que acompanho há 15 anos.

Também  destaco  a  questão  da  hanseníase.  A preocupação  dos  servidores  da
Fhemig, vinculados à Asthemg, em nossas quatro colônias de hansenianos, é global.
Existe uma visão holística do tratamento daquele que sofre o pior de toda dor. Refiro-
me à exclusão, ao gueto em que vivem os portadores de hanseníase.

Queremos fazer esse destaque à liderança desse movimento, à Asthemg. Acho que
o governo ganharia muito se ouvisse, se dialogasse com a Asthemg.

O  deputado  Rogério  Correia*  –  Muito  obrigado,  deputado  Durval  Ângelo.  Fiz
questão de que o deputado Durval Ângelo fizesse um aparte para que pudéssemos
juntos ter esse compromisso com os trabalhadores da saúde e buscar intermediar
uma solução, junto ao governo, que fosse favorável a vocês.

Agradecemos a presença de vocês, que são sempre bem-vindos, com suas pautas,
com suas reivindicações. É assim que se trabalha. Foi assim também agora, no 21 de
abril. Estavam lá todos que quiseram entrar. Antigamente ninguém entrava na praça,
que era fechada. As reivindicações dos servidores são sempre bem-vindas. Obrigado.

Também queria aproveitar a presença de vocês para, além da questão da saúde,
explicar aos companheiros como andam as negociações na área da educação.

É até bom que os servidores da saúde tenham um parâmetro de como anda esse
debate.

A educação, assim como o setor da saúde, sofreu muito com o choque de gestão.
Era dito ao quatro ventos, na televisão, que os professores recebiam o piso salarial.
Quem  olhava  as  propagandas  achava  que  os  professores  recebiam  bem,  que
ganhavam  piso  salarial,  que  tinham  jornada  de  trabalho  pequena,  assim  como
achavam que os hospitais eram uma beleza e que os servidores estavam dentro do
hospital satisfeitos da vida. Era assim. Na verdade, quando assumimos – e nós já



1593
____________________________________________________________________________

sabíamos disso –, a situação da educação era extremamente precária também. As
professoras não recebem piso salarial, elas recebem um subsídio que foi aprovado
pela maioria dos deputados desta Casa, debaixo de vaia, porque não queriam que se
tirasse o salário-base e o transformasse em subsídio. Quando foi transformado em
subsídio,  engoliram-se  biênio  e  quinquênio.  Todas  as  vantagens  dos  professores
ficaram  embutidas  no  contracheque.  Estão  aqui  o  Neivaldo  e  o  Durval,  que  são
professores também. Somos três do Sind-UTE.

Os  professores  perderam  também  sua  carreira.  Eles  passaram  a  não  ter  mais
progressão vertical e horizontal. Foi um verdadeiro drama no setor da educação. E
eles diziam que pagavam o piso. Vocês acompanharam, fizeram muitas greves da
saúde, mas os professores fizeram uma greve de 112 dias.

Durante a campanha eleitoral, o governador Fernando Pimentel se comprometeu a
pagar durante seu governo o piso para os professores, e é esse o esforço que está se
procurando fazer. Nomeou-se uma comissão entre o Sind-UTE e a associação dos
diretores, a Adeomg, para estabelecer os parâmetros desse piso. Queria passar um
pouco disso aos professores,  aos trabalhadores da educação,  a deputados e aos
servidores  da  saúde que estão  aqui,  assim  eles  poderão compreender  o  que  foi
oferecido até agora e os gargalos da proposta para que se tente chegar a um acordo.
É claro que, como estamos fazendo na saúde, a nossa bancada do PT e o Bloco
Minas Melhor querem interceder junto ao governo para que esse acordo se torne
possível. Esse é o parâmetro. Não vamos ficar aqui brigando com os professores ou
com  os  servidores  da  saúde  porque  eles  estão  fazendo  reivindicações  justas.
Queremos que o governo avance no que for possível avançar, contando com nosso
apoio.

Em relação aos professores, foi oferecido um piso salarial, a ser alcançado até julho
de 2017. Os professores que estão na ativa receberão o piso salarial até julho de
2017, e os professores aposentados estarão com esse piso em julho de 2018. Esse é
o  primeiro  gargalo  da  proposta.  Por  falta  de  recurso  financeiro,  o  governo  está
propondo  que,  no  caso  dos  aposentados,  o  piso  salarial  seja  alcançado
posteriormente, mas eles também alcançarão o piso.

O deputado Durval Ângelo (em aparte) – É bom que se diga que nos últimos 12
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anos os aposentados não tiveram aumento salarial em três momentos, e, em outros
quatro  anos,  tiveram  reajustes  abaixo  da  inflação.  Falo  isso  como  professor  do
Estado há 35 anos. É bom deixar bem claro que o governo está garantindo, para
2017, a equiparação do aposentado com o da ativa ...

O deputado Rogério Correia* – Em julho de 2018.
O deputado Durval  Ângelo (em aparte)  – Isso já é um grande avanço,  se você

imaginar a situação atual.
O deputado Rogério Correia* – Vou chegar lá, Durval. É só para se compreender o

que ainda temos de proposta e de gargalos. Para isso o governo vai oferecer um
reajuste,  um  aumento  de  13,6  no  início  de  cada  carreira  dos  trabalhadores  da
educação e, para o restante, um abono de R$190,00. Foi um dos gargalos apontados
pelo sindicato. Por que não 13,06 também ao longo da carreira, e não apenas no seu
início?  O  restante  do  abono  não  foi  transformado,  embora  depois  ele  seja
incorporado.  Talvez esse  seja  o  maior  gargalo  da  proposta.  Depois  teríamos  um
reajuste de 8,21 em 2016; e, finalmente, 7,72 em 2017; chegando, portanto, a julho
de 2017.

Chega-se ao valor  do  piso,  não ao valor  do salário  agora,  e esse foi  o  grande
avanço  da  última  reunião.  O  governo  garante  a  correção  do  piso  nacional  da
educação, em janeiro dos anos de 2016, 2017 e 2018, ou seja, além da correção para
se chegar  ao valor  do piso,  haverá a correção salarial  anual  do piso nacional  da
educação. Essa foi a conquista obtida na última negociação, importante do ponto de
vista salarial. Em outras palavras, em julho de 2017, o professor terá o piso salarial
daquele  momento,  e  não  somente  o  valor  de  hoje  corroído  pela  inflação.  Então,
considero que houve avanço, embora, especialmente na questão dos 13,08%, seja
necessário o governo fazer os cálculos para buscar melhorar sua proposta. Foi o que
sentimos  no  congresso  do  Sind-UTE,  onde  eu,  Neivaldo  e  Lamac  estivemos
presentes.  Para os  aposentados,  esse reajuste se dá de maneira mais  vagarosa,
mas, como disse o deputado Durval Ângelo, em julho de 2018, o servidor aposentado
terá o mesmo salário que o da ativa.

Pois bem, esse reajuste e essa política também foram recolocados para todas as
categorias,  e  não apenas  para  o  magistério:  extingue-se  o  regime  de subsídio  e
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passa-se à implantação do vencimento inicial da carreira. Acaba aquela história que
lhes contei sobre o subsídio que foi criado no governo passado, e teremos a carreira
no piso  salarial,  no vencimento-base,  e não mais  no tal  subsídio,  chamado pelos
professores de “suicídio”. E recria-se o adicional de valorização da educação básica,
que é o antigo quinquênio e que também foi extinto pelo governo passado. Portanto,
retoma-se a política do quinquênio.

Há também o aumento para diretor de escola. Como meu tempo está se esgotando,
não  me  aprofundarei,  mas  ele  varia  de  30%  a  50%,  e  há  uma  reestruturação
importante na carreira. Uma outra maldade com os professores era a suspensão de
sua carreira, e isso está terminando em setembro, o que significa que o professor que
tiver licenciatura curta, mas fez licenciatura plena, terá ascensão na carreira, que será
descongelada e voltará a andar. Depois, por meio de uma tabela, no próprio governo
Fernando Pimentel, haverá outra progressão na carreira, portanto serão duas.

Avanços na gestão do ponto de vista democrático. O professor poderá novamente
se alimentar na escola, pois vocês sabem que isso não era permitido, ou seja, eles
eram proibidos de comer da alimentação do aluno. O governo, então, como é óbvio,
colocará recursos para permitir que o professor se alimente na escola. E nomearão
15 mil servidores aprovados em concurso por ano, ou seja, serão nomeados 60 mil
concursados, o que estava parado.

Há também  avanços  na Lei  nº  100.  Não podemos prometer  aos  professores  a
efetivação sem concurso público,  apesar  de saber  que há deputados prometendo
isso; o Aécio prometeu e deu no que deu. Mas há avanços para esses professores no
sentido de terem algumas garantias, como é o caso dos que estão doentes. Enfim, há
uma série de questões relativas à carreira, o que significa avanços.

Essa proposta está em debate com o Sind-UTE; foi apresentada no Congresso, e
os professores estão fazendo reparos. Haverá uma outra negociação no dia 27 com
os professores, e uma com a área da saúde no dia 24. Quis vir aqui para prestar
contas do processo que estamos buscando acompanhar nas negociações com os
servidores públicos, negociações essas que não existiam no passado dessa forma.
Aliás, a pauta que mais se tinha na Assembleia Legislativa era o servidor pedir ao
governo para receber, pois não era feita a negociação.
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Agora,  estamos  entrando  no  conteúdo  da  pauta.  A nossa  intenção  é  avançar
bastante.

O deputado Professor Neivaldo (em aparte)* – Obrigado, deputado Rogério Correia.
Quero reafirmar o meu compromisso com os servidores públicos que estiveram aqui
no dia da minha posse, ocasião em que disse que estava assumindo o mandato um
sindicalista que também tem esse compromisso. Deixamos claro o esforço que nós,
deputados  da  base de governo,  temos feito  para  intermediar  a  situação entre  os
servidores  e  o  governo.  Infelizmente,  tivemos  12 anos  de  governo truculento,  de
choque de gestão. Sou professor da rede estadual de ensino e sei muito bem o que
foi esse choque de gestão em Minas Gerais. Na verdade, foi um choque em cima do
servidor.  Qual  foi  o  resultado desses 12 anos? É o que estamos vendo,  ou seja,
vocês, funcionários da saúde, com salário reduzido e condições de vida precárias,
não podendo esperar. Hoje, por mais que queiramos dialogar com o governo e com
os servidores,  sabemos que a situação é precária,  que os salários  não dão para
manter  as  despesas  da  família  com  alimento,  transporte  etc.  Nós,  da  educação,
sabemos  disso.  Hoje,  o  servidor  da  educação  recebe  uma  miséria,  não  tem
assistência médica. Em Uberlândia, além dessa miséria,  o Ipsemg não atende, as
mulheres não têm lugar para dar à luz. A situação é grave.

É muito fácil a oposição subir à tribuna e fazer discurso bonito para vocês. Ficaram
12 anos no governo e não fizeram nada.

Tivemos três dias de congresso no Sind-UTE, vimos a manifestação legítima em
Ouro  Preto  e  compreendemos  a  discussão  que  vocês  fazem  aqui.  Alguns
companheiros que votaram em mim e trabalham com vocês estão me cobrando uma
posição. Fica aqui o compromisso do Professor Neivaldo, juntamente com o Rogério
Correia e os outros companheiros, de fazer interlocução, buscar uma solução que
atenda  aos  compromissos  do  governo  e  sobretudo  dos  servidores,  que,  após
aguentar 12 anos de choque de gestão, estão numa situação extremamente precária.
Meu líder Rogério Correia, eles precisam realmente de uma ação emergencial. Muito
obrigado pelo aparte.

O deputado Rogério Correia* – Obrigado, deputado Neivaldo.
O deputado Vanderlei  Miranda (em aparte)*  – Deputado Rogério Correia,  quero
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mais uma vez parabenizá-lo pela forma coerente e equilibrada com que tem utilizado
a tribuna, apesar de vermos alguns companheiros deste Parlamento, de forma muito
estranha – pelo menos para mim –, usarem seu tempo precioso para tratar de outros
assuntos que não interessam à população e, por que não dizer,  muito menos aos
servidores que acompanham os trabalhos nesta Casa.

Faço este aparte, nobre deputado, para informar que acabo de chegar da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da qual sou vice-presidente. O relatório
do deputado Tito Torres foi lido e aprovado, de forma que o Projeto de Lei nº 8/2015,
dos servidores do Ministério Público, pode ser votado em 2º turno.

O deputado Rogério Correia*  – Obrigado, deputado Vanderlei Miranda. Estamos
prontos para votar, mas precisamos aprovar também o reajuste da saúde.

Reitero, então, o apoio aos companheiros e quero dizer-lhes que vocês têm aqui
deputados  para  apoiá-los.  O  fato  de  ser  do  governo  não  significa  que  somos
adversários do servidor,  pelo contrário. Isso pode ter  sido no passado, em que os
deputados da base do governo,  em vez de  receberem os  servidores,  viravam as
costas. Nós, não; mesmo não estando resolvida a questão, podem contar conosco.
Estaremos  aí  para  avançar  nessa  proposta,  como  disse  o  deputado  Professor
Neivaldo.

Para vocês terem uma ideia, na semana passada, conseguimos ganhar, no Tribunal
Regional Eleitoral, uma ação em que o PSDB entrou contra o Sind-UTE porque este
fez  um  informe  publicitário,  no  ano  passado,  que  o  referido  partido  chamou  de
propaganda  eleitoral.  O  PSDB  pediu  a  cassação  dos  direitos  políticos  de  oito
dirigentes do Sind-UTE. Isso para vocês verem que o tratamento dado ao sindicato é
diferente. Felizmente ganhamos, no Tribunal Regional Eleitoral, por 4 a 2. Eram réus
as  professoras  Beatriz  Cerqueira,  Lecioni,  Mônica,  o  Carlinhos,  enfim,  os
companheiros da direção de vocês. Era como se fossem réus, por estarem lutando
pela saúde pública, e o partido do governo passado não gostava. Então ele entra,
dizendo que foi prejudicado, e pede cassação política dos dirigentes. Felizmente, no
Tribunal Regional Eleitoral, por 4 a 2, ganhamos. Não foi fácil. Ao mesmo tempo, eles
pediam ao TRE que cassasse os direitos políticos do governador Pimentel, que foi
eleito. Isso demonstra, também, uma incompreensão do processo democrático.



1598
____________________________________________________________________________

Então é preciso entender as diferenças de comportamento democrático. Assim, se
R$70,00 é um abono inadmissível – e é verdade –, os servidores têm o direito de
lutar. Seria correto o PT entrar contra vocês, com algum tipo de ação, para cassar-
lhes os direitos políticos? É óbvio que não. Então é preciso distinguir a forma de estar
expondo e enxergando as reivindicações. Vocês têm todo o direito de reivindicar, e
queremos reiterar que estamos ao lado de vocês nas reivindicações. Vamos ver se,
até o dia 24, será apresentada uma proposta bem melhor que essa aos servidores da
saúde, que possa contemplar todos durante esse período.

Estão reclamando muito, Neivaldo, você vai me ajudar nisso, sobre a atuação do
presidente da Fhemig. Vou me informar sobre a questão que vocês expuseram em
relação a isso, até para que tenham um tratamento democrático, que é o que tem de
ser. Assim, ouvimos a reclamação de vocês e vamos procurar saber o que aconteceu,
garantindo o processo democrático de debate, de reivindicação, que é um direito.

Queria  dizer  isso  hoje  para que não ficasse aqui  o clima da demagogia.  Fazer
demagogia é muito fácil, mas é preciso saber, de fato, como agiram no passado e
como  agem  agora,  como  estava  e  como  está,  caso  contrário  as  pessoas  se
confundem. Não é bom confundir, porque depois vem coisa pior. Vocês estão vendo o
4.330. Já pensaram um governo que terceirize todo o serviço de vocês? Não seria
terrível  terceirizar  tudo  na  saúde?  É  essa  a  proposta  da  direita  no  Congresso
Nacional. Então temos de saber bem a diferença. Se depender do PT não passa, mas
os partidos da direita estão todos querendo o 4.330, porque, aliás, serve aos setores
do  empresariado.  Não  vamos  nos  esquecer  também  das  questões  políticas,
ideológicas, pois vocês são trabalhadores. Há contradição com o governo? É óbvio
que sim, e sabemos disso, mas isso não faz com que não se observem as diferenças
importantes, até para o prosseguimento do processo democrático e de luta.

Então,  parabéns  à  Asthemg,  aos  professores  que  estão  lutando.  Parabéns,
também, ao 21 de abril, que fizemos na Praça Tiradentes. Parabéns – não poderia
deixar de dizer – a João Pedro Stedile,  que luta com os trabalhadores rurais pela
reforma agrária no Brasil. Viva a reforma agrária! Um abraço, presidente. Agradeço o
tempo concedido por V. Exa. para que eu pudesse explicar essa questão do reajuste.
Obrigado.
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* – Sem revisão do orador.
Encerramento

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  –  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 23, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 269/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, a proposição de lei em tela, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.172/2013, visa a declarar de utilidade pública
a Associação de Proteção e Amparo ao Menor – Apam –, com sede no Município de
Pitangui.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  269/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação de Proteção e Amparo ao Menor – Apam –, com sede no Município de
Pitangui.

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

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano,  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Note-se que,  no estatuto constitutivo  da instituição,  o art.  19 determina que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Municipal  de
Assistência Social; e o art. 42 veda a remuneração de seus dirigentes.

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

Projeto de Lei nº 269/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Isauro Calais – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 594/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição de lei  em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.210/2012, visa a declarar de
utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros do Sul e Sudoeste
Mineiro – Fedart –, com sede no Município de Itaú de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  594/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros do Sul e Sudoeste Mineiro – Fedart
–, com sede no Município de Itaú de Minas.

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

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

Note-se que o estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  46,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída e que tenha o mesmo objetivo social da entidade
dissolvida;  e,  no  art.  49,  que  é  vedada  a  remuneração  de  seus  dirigentes  e
conselheiros.

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

Projeto de Lei nº 594/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 604/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição de lei em epígrafe,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  5.647/2014,  visa  declarar  de
utilidade  pública  a  Associação  Varões  Nossa  Senhora  Aparecida,  com  sede  no
Município de Arcos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  604/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Varões Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Arcos.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 18 e 47 dispõe que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de
fins não econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos
ou  semelhantes,  legalmente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social; e o art. 48 veda a remuneração de seus dirigentes, mantenedores
e associados.

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

Projeto de Lei nº 604/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio,  o Projeto de Resolução nº 2/2015 pretende
sustar  os  efeitos  de  dispositivo  da  Instrução  Conjunta  de  Corregedorias  nº  01  –
ICCPM/BM nº 01/14 –, de 3/2/2014.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de12/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 195, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O  projeto  de  resolução  em  tela,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de

Resolução nº 4.959/2014, pretende sustar os efeitos do § 12 do art. 5º da Instrução
Conjunta de Corregedorias nº 01 – ICCPM/BM nº 01/14 –, de 3/2/2014, de autoria dos
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corregedores da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG – e do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais – CBMMG.

No afã de regulamentar a aplicação da Lei nº 14.310, de 19/6/2002, que dispõe
sobre o  Código  de  Ética  e  Disciplina  dos Militares  do  Estado de Minas  Gerais  –
CEDM  –,  os  corregedores  da  PMMG  e  do  CBMMG  expediram  o  referido  ato
normativo.  Por  meio  dele  pretendeu-se,  entre  outros  objetivos,  dar  interpretação
autêntica aos dispositivos do Código, em especial o art. 13, XII, e, assim, buscar sua
fiel execução. A redação do art. 13, XII, do CEDM é a seguinte:

“Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave:
(…)
XII  –  referir-se  de  modo  depreciativo  a  outro  militar,  a  autoridade  e  a  ato  da

administração pública;”.
Para tanto, o § 12 do art. 5º da ICCPM/BM nº 01/14 pretendeu conceituar o que

seja manifestação depreciativa; listar exemplificativamente modos de sua ocorrência
quando emitidas contra militar; os diversos meios que podem ser utilizados para sua
divulgação; ressaltar que as hipóteses previstas no art. 13, I, V e XII, do CEDM não
se confundem e não admitem incidência concomitante sobre a mesma conduta; e,
finalmente, esclarecer que a conduta prevista no art. 13, XII, pode também configurar
crime militar, crime contra a honra ou ainda transgressão disciplinar residual.

Sob  o  entendimento  de  que  esse  dispositivo  infralegal  (§  12  do  art.  5º  da
ICCPM/BM nº 01/14) desbordaria do poder regulamentar outorgado pela Constituição
do  Estado  ao  Executivo  (art.  143,  parágrafo  único,  da  Constituição  Estadual),  a
proposição  pretende  sustar  seus  efeitos,  com  base  no  exercício  do  poder  de
fiscalização e controle dos atos do Executivo outorgado pela Carta Estadual a esta
Casa.

A Constituição da República, no art. 84, IV, atribui ao presidente da República a
competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da
lei.  Por outro lado, o seu art. 49, V, trata da competência exclusiva do Congresso
Nacional para “sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar”.

No âmbito estadual,  de modo simétrico ao modelo instituído pela Carta Maior, a
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Constituição Mineira, no art. 90, VII, atribui ao governador do Estado a competência
privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Já o art.
62, XXX, dispõe que compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Os regulamentos são prescrições práticas que têm por fim preparar a execução das
leis, completando-as nos detalhes, sem, todavia, alterar-lhe o texto ou o objetivo. São
atos  administrativos normativos  e secundários,  que estabelecem normas  gerais  e
impessoais.

O poder regulamentar enfrenta limitações: não pode exceder os limites da função
executiva, o que significa dizer que não pode fazer as vezes de função legislativa
formal,  modificando  ou  ab-rogando  normas  primárias,  leis  formais;  e  não  pode
ultrapassar os lindes da lei que regulamenta, dispondo ultra ou extra legem.

Celso Ribeiro Bastos observa que “destinando-se os regulamentos de execução a
propiciar  ou  facilitar  a  execução  das  leis,  constituem,  sempre,  atos  normativos
secundários, obrigatoriamente subordinados à lei. Só podem ser editados secundum
legem.  São  insuscetíveis  de  criar  obrigações  novas,  sendo  apenas  aptos  a
desenvolver as existentes na lei”  (Curso de Direito Constitucional.  São Paulo: Ed.
Saraiva, 1992, p. 337).

Esse entendimento também se aplica às instruções, como assinala expressamente
Celso Antônio Bandeira de Mello:“Tudo quanto se disse a respeito do regulamento e
de seus limites aplica-se, ainda, com maior razão, a instruções, portarias, resoluções,
regimentos ou quaisquer outros atos gerais do Executivo. É que, na pirâmide jurídica,
alojam-se em nível inferior ao próprio regulamento. Enquanto este é ato do Chefe do
Poder  Executivo,  os  demais  assistem a autoridades  de escalão mais  baixo e,  de
conseguinte, investidas de poderes menores” (Curso de Direito Administrativo.  São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 369).

Firmadas essas premissas, constata-se que, realmente, existe base fática que atrai
o controle repressivo pelo Poder Legislativo de parte do dispositivo impugnado, dado
que ele não esclarece nem complementa o disposto na Lei nº 14.310, de 2002, e, por
isso, configura o exercício abusivo do poder regulamentar. Isso porque parte do § 12
do art. 5º da ICCPM/BM nº 01/14 se valeu de vocábulos abertos que, ao invés de
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limitar a discricionariedade da administração militar no reconhecimento das infrações
previstas no art. 13, XII, do CEDM, em verdade, a ampliou de modo desmesurado,
contribuindo para a diminuição da segurança jurídica no momento da sua aplicação.

O  trecho  do  dispositivo  impugnado  que  entendemos  desbordante  do  poder
regulamentar tem a seguinte redação: “Em relação a ato da Administração Pública,
têm-se como exemplos, desde que contenham sentido pejorativo ou que indiquem
circunstâncias indevidas, impertinentes e/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”  (grifos
nossos).

Segundo o texto do dispositivo  impugnado,  a crítica formulada por  militares  em
relação  a  atos  de  administração  não  é  vedada,  mesmo  que  digam  respeito  à
concessão  de  reajustes  de  soldo,  alterações  no  plano  de  carreira,  mudança  no
horário  de  trabalho  ou  nas  regras  de  aposentadoria.  Por  outro  lado,  tais
manifestações  serão reputadas  indevidas  e  poderão configurar,  em tese,  infração
grave aos deveres listados no CEDM se contiverem sentido pejorativo, ou indicarem
circunstâncias indevidas, impertinentes ou desproporcionais.

Entretanto,  os  termos  empregados  pelo  dispositivo  impugnado para  qualificar  a
crítica  reputada  inadmissível  são  palavras  que  exprimem  juízo  de  valor
personalíssimo  daqueles  que  são  incumbidos  de  aplicá-la  e,  nesta  medida,  não
esclarecem  nem  limitam  o  disposto  no  art.  13,  XII,  do  CEDM.  Em  vez  disso,  a
vagueza das expressões empregadas (“sentido pejorativo”; “circunstâncias indevidas,
impertinentes  e/ou  desproporcionais”)  amplia  a  discricionariedade  administrativa
outorgada  ao  órgão  corregedor  militar  estadual  e,  assim,  instala  a  insegurança
jurídica entre aqueles que lhe devem obediência

É impositivo ressaltar, com Celso Antônio Bandeira de Mello, que “os preceptivos
regulamentares servem a um dos seguintes propósitos: (I) limitar a discricionariedade
administrativa, seja para (a) dispor sobre o modus procedendi da Administração nas
relações que necessariamente surdirão entre ela e os administrados por ocasião da
execução da lei; (b) caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na
lei mediante conceitos vagos cuja determinação mais precisa devem ser embasadas
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em índices,  fatores ou  elementos  configurados a  partir  de  critérios  ou  avaliações
técnicas segundo padrões uniformes, para garantia do princípio da igualdade e da
segurança jurídica; (II)  decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos,
mediante simples discriminação integral do que neles se contém” (Curso de Direito
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 369).

Neste  contexto,  o  trecho  destacado  do  dispositivo  não  se  prestou  aos  fins
regulamentares,  pois  ampliou  exageradamente  a  competência  discricionária  da
administração militar  estadual.  Por  essa razão,  entendemos que se aperfeiçoou o
abuso no exercício do poder regulamentar; porém, é impositivo ressaltar que esse
entendimento alcança somente o trecho do § 12 do art. 5º da ICCPM/BM nº 01/14
que dispõe sobre as críticas contra atos da administração estadual, pois as demais
passagens configuram o exercício regular do poder regulamentar.

Por  isso,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  com  as
retificações necessárias para sustar somente o trecho do dispositivo que, pela nossa
ótica,  exorbita  do  poder  regulamentar  e  contraria,  a  um  só  tempo,  os  princípios
constitucionais da legalidade e da segurança jurídica.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  constitucionalidade,  legalidade  e

juridicidade do Projeto de Resolução nº 4.959/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Susta os efeitos de parte do § 12 do art. 5º da Instrução Conjunta de Corregedorias

nº 01 – ICCPM/BM nº 01/14 –, de 3 de fevereiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  –  Ficam  sustados  os  efeitos  do  seguinte  trecho  do  §  12  do  art.  5º  da

Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01 – ICCPM/BM nº 01/14 –, de 3 de fevereiro
de 2014: “Em relação a ato da administração pública, têm-se como exemplos, desde
que  contenham  sentido  pejorativo  ou  que  indiquem  circunstâncias  indevidas,
impertinentes  e/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.”.
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Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator – Antônio Jorge – Bonifácio

Mourão – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

10/2015
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Sargento Rodrigues, a Proposta
de  Emenda  à  Constituição  nº  10/2015  “altera  as  disposições  constitucionais
pertinentes à criação, ao funcionamento e às competências do Tribunal de Justiça
Militar”.

Publicada no Diário do Legislativo em 13/2/2015, a proposição foi distribuída a esta
comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  disposto  no  art.  111,  I,  “a”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende retirar  da Constituição do Estado as diversas

disposições pertinentes à criação, ao funcionamento e às competências do Tribunal
de Justiça Militar, adequando o Texto Constitucional à previsão do art. 125, § 3º, da
Constituição da República.

Com  a  supressão  e  a  alteração  dos  dispositivos  constitucionais  sugeridas  pela
proposição,  pretende-se  a  extinção  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  excluindo-o  do
quadro dos órgãos componentes do Poder Judiciário mineiro.

Apresentada  uma  breve  síntese  da  proposição,  passamos  a  opinar  sobre  os
aspectos jurídicos relevantes para a discussão do tema.

Em  que  pese  à  intenção  parlamentar,  a  proposição  esbarra  em  óbice  jurídico-
constitucional consistente em vício de iniciativa.

A Constituição da República, no § 3º do art.  125, dispõe: “A lei  estadual poderá
criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída,
em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo
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grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados
em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes”.

Nota-se, portanto, que a via própria para a criação e a extinção da Justiça Militar é o
projeto de lei  ordinária,  de iniciativa do Tribunal de Justiça,  configurando-se como
vício de iniciativa a pretensão do tratamento da matéria via iniciativa parlamentar.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal – STF:
“Ementa:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  §§  1º  e  3º  do  artigo  104  da

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.  Composição do Tribunal  Militar  do
Estado. – Inconstitucionalidade formal, porque,  pelo disposto no art.  125, § 3º, da
Constituição  Federal,  há  expressa  reserva  constitucional  federal  em  favor  da  lei
ordinária  estadual,  de  iniciativa  exclusiva  do  Tribunal  de  Justiça,  para  criação da
Justiça Militar estadual, e, sendo certo que, competindo a essa lei ordinária a criação
dessa Justiça a ela também compete a sua organização e a sua extinção, não pode a
Carta Magna estadual criar, ou manter a criação já existente, organizar ou extinguir a
Justiça  Militar  estadual.  Ação  que  se  julga  procedente,  para  declarar-se  a
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do artigo 104 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul. (ADI 725, Relator(a): Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em
15/12/1997,  DJ 04-09-1998  PP-00003  Ement  Vol-01921-01  PP-00014)”.  (Grifos
nossos.)

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 57, §§ 1º a 3º, e artigo 58 da
Constituição  do Estado  de  Goiás.  Composição  e  competência  dos  Conselhos  da
Justiça Militar. Violação do disposto no artigo 125, § 3º, da Constituição do Brasil. 1.
As modificações impostas ao artigo 125 da Constituição do Brasil pela EC 45/04 não
prejudicam  o  pedido.  A  modificação  não  foi  substancial,  configurando  simples
ampliação do alcance dos preceitos. 2. A Constituição do Brasil – artigo 125, § 3º –
atribui à lei ordinária a criação da Justiça Militar estadual. A iniciativa, nos termos do
que o texto constitucional  estabelece, é reservada ao Tribunal de Justiça local.  O
constituinte goiano,  ao criar  a Justiça Militar  naquela unidade federativa,  o fez de
forma diversa da prevista na CB/88, seja em razão da iniciativa reservada, seja em
razão da espécie normativa adotada. Vício formal. 3. Ação direta julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º a 3º do artigo 57 e do artigo 58 da
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Constituição  do  Estado  de  Goiás.  (ADI  471,  Relator(a):  Min.  Eros  Grau,  Tribunal
Pleno, julgado em 03/04/2008,  DJ-162 Divulg 28-08-2008 Public 29-08-2008 Ement
Vol-02330-01 PP-00001)”. (Grifos nossos.)

A  matéria  foi  constitucionalizada  nos  arts.  109  a  111  da  nossa  Constituição
Estadual.

Apesar do Presidente do Tribunal de Justiça não possuir iniciativa para apresentar
emenda  à  Constituição  do  Estado  (art.  64,  caput),  entendemos  ser  inviável  a
deflagração  do  processo  legislativo  por  iniciativa  de  um  terço  dos  membros  da
Assembleia Legislativa para retirar do Texto Constitucional a matéria cuja iniciativa é
do próprio Poder Judiciário, por meio de lei infraconstitucional.

Isso porque haveria burla ao processo legislativo  estabelecido pela Constituição
Federal, que deve ser obrigatoriamente seguido pelos entes federativos, uma vez que
por via reflexa estaria sendo desrespeitada a regra da iniciativa privativa.

A tese de que a regra instituidora da reserva de iniciativa vincula tão somente o
legislador  ordinário,  não  alcançando  o  legislador  constituinte,  tem  sido  refutada
sistematicamente  pelo  STF,  que  reputa  inconstitucional  qualquer  emenda  à
Constituição do Estado que trate da extinção de tribunais e que tenha sido proposta à
revelia do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: “(...) À luz do princípio da simetria, a jurisprudência desta Suprema
Corte é pacífica ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares
estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força
do artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição. II – O vício formal não é superado pelo fato de
a  iniciativa  legislativa  ostentar  hierarquia  constitucional.  III  –  Ação  direta  julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 148-A da Constituição do
Estado de Rondônia e do artigo 45 das Disposições Constitucionais Transitórias da
Carta local, ambos acrescidos por meio da Emenda Constitucional 56, de 30 de maio
de 2007.” (ADI 3930/RO; Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 23-10-2009).

A esse respeito, temos o precedente da Proposta de Emenda à Constituição nº
22/2003, que extinguiu o Tribunal de Alçada de Minas Gerais, unificando a Segunda
Instância da Justiça Comum Estadual. Embora tecnicamente não tivesse o condão de
suprir o vício de iniciativa, naquele processo legislativo, o presidente do Tribunal de
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Justiça,  por  meio  de  ofício  a  esta  Casa  Legislativa,  manifestou-se  favorável  à
proposta de extinção do Tribunal de Alçada.

Esclareça-se também que, nos termos da jurisprudência do STF, o vício formal no
processo  legislativo  não  é  superado  pelo  fato  de  a  iniciativa  legislativa  ostentar
hierarquia constitucional:

“(...) À luz do princípio da simetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica
ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares estaduais, a
iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61,
§ 1º, II, f, da Constituição. II – O vício formal não é superado pelo fato de a iniciativa
legislativa ostentar hierarquia constitucional. III – Ação direta julgada procedente para
declarar  a  inconstitucionalidade  do  artigo  148-A  da  Constituição  do  Estado  de
Rondônia e do artigo 45 das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta local,
ambos acrescidos por meio da Emenda Constitucional 56, de 30 de maio de 2007.
(ADI 3930/RO; Relator Min. Ricardo Lewandowsk,i DJ de 23-10-2009.)

Cabe ainda alertar  que a supressão dos dispositivos constitucionais relativos ao
Tribunal de Justiça Militar não implica necessariamente a extinção desse órgão, haja
vista  a sua previsão na Lei  Complementar  nº  59,  de  18  de  2001,  que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, cuja modificação se
encontra reservada ao presidente do Tribunal de Justiça, por força do disposto no art.
125, § 3º.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição

nº 10/2015.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente – Thiago Cota, relator – Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 203/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em análise “determina que as

óticas  localizadas  no  Estado  forneçam  o  certificado  de  qualidade  e  garantia  do
fabricante das lentes e dos óculos expostos à venda”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Cabe  a  esta  comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  da  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188 c/c o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende, nos termos de seu art. 1º, obrigar que as óticas

localizadas  no  Estado  forneçam  aos  seus  clientes  o  certificado  de  qualidade  e
garantia do fabricante das lentes e dos óculos expostos à venda. O art. 2º estabelece
as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento da lei. O art. 3º, por sua vez,
prevê que a lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

De  acordo  com  a  justificação  do  autor,  “o  projeto  pretende  inibir  a  venda  de
produtos falsos, tais como óculos e lentes de contato, sem certificado de qualidade e
garantia  do  fabricante.  Um  dos  objetivos  principais  é  preservar  a  visão  de  quem
necessita utilizar lentes corretivas, pois os produtos falsificados ocasionam, com o
uso contínuo, graves lesões, podendo inclusive levar à cegueira definitiva”.

Ressaltamos que foi editada no Estado do Rio de Janeiro a Lei nº 6.391, de 16 de
janeiro  de  2013,  que  “determina  que  as  óticas  localizadas  no  Estado  do Rio  de
Janeiro  forneçam  o  certificado  de  qualidade  do  fabricante  das  lentes  e  óculos
expostos  a  venda”,  bem  como  tramitam  em  outras  Casas  Legislativas  projetos
tratando  da  matéria,  a  exemplo  do  Projeto  de  Lei  nº  140/2014,  que  tramita  na
Assembleia do Estado de São Paulo e “obriga as óticas estabelecidas no Estado a
fornecer  o  certificado  de  qualidade  e  garantia  do  fabricante  das  lentes  e  das
armações dos óculos”. Tramitava também na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei
nº 5.800/2013, que previa a obrigatoriedade de certificação de óculos e lentes ópticas.
Tal projeto foi arquivado ao final da legislatura.

Passamos então, à análise da proposição.
Primeiramente, é importante ressaltar que a matéria objeto da proposição é afeta à

proteção e defesa da saúde e à proteção do consumidor, elencadas no art. 24, incisos
VIII  e  XII  da  Constituição da República  de  1988,  como matérias  de  competência
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legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal. Dessa forma,
cabe  à  União  a  edição  de  normas  gerais  sobre  a  matéria,  e  aos  estados  a
competência  legislativa  suplementar.  Além  disso,  vale  salientar  a  inexistência  de
qualquer óbice à instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma
vez que o  objeto da  proposição não integra  as  matérias  arroladas  no art.  66  da
Constituição mineira.

A União, no uso de sua competência constitucional, editou a Lei Federal nº 8.078,
de 1990,  que dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras providências  –
Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC.

O referido código, em seu art. 6º, III, dispõe que é direito básico 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. Por sua vez, prevê o
art.  31  que  “a  oferta  e  apresentação  de  produtos  ou  serviços  devem  assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características,  qualidades,  quantidade,  composição,  preço,  garantia,  prazos  de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à
saúde e segurança dos consumidores”.

No que  tange à  garantia,  o CDC,  em seu art.  26,  dispõe sobre  o  prazos  para
reclamar em razão de vícios em serviços ou produtos. Trata-se da garantia legal, que
decorre do próprio código e, conforme o seu art. 24, independe de termo expresso,
sendo vedada a exoneração contratual do fornecedor. Por outro lado, temos também
a  garantia  contratual,  que,  nos  termos  do  art.  50  do  referido  diploma  legal,  é
complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

O referido código ainda dispõe que são infrações penais: “fazer afirmação falsa ou
enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade,
quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou
serviços” (art.66), bem como “deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia
adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo”.

Como se vê, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece regras
sobre a garantia, oferta e apresentação de produtos. No caso da garantia contratual,
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já existe a obrigatoriedade de que ela seja fornecida por escrito,  ponto em que o
projeto  não  inova.  Todavia,  não  há  regras  que  determinem  a  obrigatoriedade  de
prestação das informações sobre a qualidade do produto por escrito, como pretende
o projeto. Dessa forma, entendemos que a proposta em análise assegura o direito a
informação ao consumidor, redundando em uma maior eficácia do arcabouço legal.

Tendo em vista que o termo “qualidade” se reveste de grande subjetividade, dada a
inexistência de referência a órgão especifico de certificação ou de outro dado que
permita a sua aferição, entendemos mais adequada a exigência de que seja fornecido
documento  onde  constem as  características  do  produto.  Além  disso,  entendemos
pertinente a reformulação do art.  2º  do  projeto,  com o propósito de  uniformizar  a
aplicação  de  penalidades  relativas  a  infrações  às  normas  de  consumo.  Para
promover os ajustes necessários, apresentamos o substitutivo ao final redigido.

Por fim, ressaltamos que a análise do mérito da proposta, inclusive em relação às
alterações ora sugeridas por meio de substitutivo, se dará em momento oportuno pela
comissão competente.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 203/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a prestação de informações na comercialização de lentes e óculos
expostos à venda pelas óticas localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  óticas  localizadas  no  Estado  ficam  obrigadas  a  fornecerem  ao

consumidor informação por escrito, em língua portuguesa, sobre as características e
qualidades das lentes e óculos expostos à venda.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Isauro Calais – Bonifácio

Mourão – Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 205/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

educação  ambiental,  institui  a  política  estadual  de  educação  ambiental,  cria  o
Programa Estadual de Educação Ambiental e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6  de  março  de  2015,  foi  a  proposição
distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Incumbe a esta comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a educação ambiental, institui a política

estadual de educação ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e
dá outras providências.

Vale  ressaltar  que  matéria  semelhante  tramitou  nesta  Casa  Legislativa  na
legislatura anterior. Na oportunidade, para que houvesse subsídios para a elaboração
do  parecer,  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de
Educação e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a fim de que estas
pudessem se manifestar sobre o seu conteúdo.

A Secretaria de Estado de Educação apresentou resposta por meio de nota técnica,
que conclui o seguinte:

“Em  que  pese  a  relevância  da  matéria  apresentada  neste  projeto,  conforme  o
exposto no mérito, o assunto encontra-se disciplinado por legislação específica, está
em  execução  no  Estado  de  Minas  Gerais,  sendo  desenvolvido  pelas  escolas
estaduais sob as diretrizes desta Secretaria.”

Com efeito, a Lei Fundamental insere o tema da educação entre as matérias de
competência legislativa concorrente da União e dos estados, conforme dispõe o seu
art.  24,  IX.  No  art.  22,  XXIV,  assegura  ao  poder  central,  privativamente,  a
competência para estabelecer as diretrizes da educação nacional. E, nos arts. 205 a
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214, condensa a maior parte das disposições relacionadas à educação como direitos
subjetivos  dos  cidadãos,  deveres  do  Estado  e  da  família,  princípios  do  ensino
pedagógico e normas voltadas para a organização do sistema nacional de educação.

Portanto, de plano, percebe-se a limitação de conteúdo da competência legislativa
dos estados membros para tratar do assunto, uma vez que estes deverão respeitar as
normas estabelecidas pela União, ou seja, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, do poder central, e na Lei Federal nº 9.795, de 1999, que dispõe
sobre a educação ambiental, institui a política nacional de educação ambiental e dá
outras providências.

Além disso, conforme enfatizado na nota técnica, a matéria de educação ambiental,
em Minas Gerais,  encontra-se atualmente disciplinada na Lei  nº 15.441,  de 2005,
cujas  disposições  contemplam,  em  tese,  as  proposições  do  Fórum  Estadual  de
Educação Ambiental, realizado em 1999 e coordenado pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, com a colaboração da
Pasta da Educação e dos órgãos seccionais de apoio: a Fundação Estadual de Meio
Ambiente – Feam –, o Instituto Estadual de Florestas – IEF – e o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas – Igam.

Tendo em vista que a política de educação ambiental já está em andamento no
Estado, pensamos que a introdução de um volume considerável de normas, como as
previstas  nos  27  artigos  da  proposição  em  análise,  pode  criar  um  emaranhado
legislativo em detrimento da compreensão e da sistematicidade da matéria. É de se
observar, ademais, que o Projeto de Lei nº 205/2015 apresenta formato similar ao da
Lei  Federal  nº  9.795, de 1999, que dispõe sobre a política nacional de educação
ambiental. Assim, reproduz, em grande parte de seus dispositivos, o conteúdo dessa
lei.

Por  essas razões,  falta  ao projeto a característica de inovação no ordenamento
jurídico,  própria  dos  atos  normativos  primários.  Foram  consideradas,  ainda,
preocupações  com a  coerência  e  sistematicidade  da  matéria,  conforme apontado
anteriormente.

Conclusão
Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 205/2015.
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Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 237/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
obrigatoriedade de afixação, nas proximidades das piscinas, de placa indicativa da
profundidade, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta comissão para ser apreciado quanto à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise obriga a afixação de placas de advertência aos usuários nas

proximidades  das  piscinas,  as  quais  deverão  conter  informações  sobre  a
profundidade, a permissão ou a proibição de mergulho e a necessidade de crianças
menores de 12 anos estarem acompanhadas pelos responsáveis.

Trata-se de medida que visa a prevenir acidentes. Aduz o autor da proposição que
“a maior causa de acidentes por mergulho é o absoluto desconhecimento da relação
mergulho-lesão medular por parte dos usuários de piscinas”.

Vale ressaltar que matéria semelhante já tramitou nesta Casa, na forma do Projeto
de Lei nº 1.067/2011. Entendemos, porém, que a matéria encontra vícios jurídicos
insuperáveis.

Não obstante o mérito  da proposta,  questões relativas à exigência de requisitos
mínimos  de  itens  de  segurança  para  edificações  ou  construções  só  podem  ser
tratadas por leis municipais, de acordo com a realidade de cada município, uma vez
que, nos termos da repartição de competências trazida pela Constituição Federal de
1988, compete exclusivamente aos municípios legislar sobre assuntos de interesse
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local (art. 30, inciso I). Registre-se, por oportuno, que no Município de Belo Horizonte
a Lei nº 7.772, de 1999, dispõe sobre a indicação de profundidade das piscinas de
natação.

Também  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  corrobora  a  tese  da
competência municipal para legislar sobre questões relacionadas com edificações e
com  a  exigência  de  equipamentos  de  segurança,  em  imóveis  destinados  ao
atendimento ao público. Confira-se:

“(...)  Competência  municipal  para  legislar  sobre  questões  que digam  respeito  a
edificações ou construções realizadas no Município: exigência, em tais edificações,
de  certos  componentes.  Numa  outra  perspectiva,  exigência  de  equipamentos  de
segurança, em imóveis destinados ao atendimento do público, para segurança das
pessoas. C.F., art. 30, I. II. – R.E. conhecido, em parte, mas improvido” (Processo RE
nº 240406/RS; Relator Min. Carlos Velloso; DJ de 27.02.2004).

"(…) Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeitem 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” (Processo AI 491420; Relator(a): Min. Cezar Peluso;  DJ de
02.03.2006).

Assim, as medidas contidas na proposição podem ser objeto de questionamento
judicial. A propósito, a Lei nº 4.117, de 2008, que estabelece normas de segurança
para uso de piscinas no Distrito Federal foi questionada perante o Supremo Tribunal
Federal – STF. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.072, proposta
pelo governador do Distrito Federal.

Ainda que fosse superável o vício formal apontado, é importante observar que, na
forma proposta,  o  projeto  cria  obrigação  para  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. Trata-se de medida inadequada, já que só é possível
criar obrigações para os sujeitos de direito, e não para seus objetos.

Ademais,  o projeto cria  a obrigação da afixação de placas de advertências  nas
bordas de todas as piscinas, quer sejam elas de uso comum, quer sejam de uso
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privativo. Com relação às piscinas privativas ou domésticas, fugiria aos princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade  exigir  a  placa  de  advertência.  Trata-se  de
medida desarrazoada do poder público na autonomia de vontade do particular.

Conclusão
Diante  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 237/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Isauro Calais – Bonifácio

Mourão – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 243/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe obriga as empresas
de  ônibus  intermunicipais  no  Estado  a  dotarem  seus  veículos  com  rede  wi-fi  e
tomadas elétricas para carregar celulares, laptops ou ipads.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Agora,  compete  a  esta  comissão  realizar,  em  caráter  preliminar,  o  exame dos
aspectos  jurídico-constitucionais  do  projeto,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,
combinado com o art. 188, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  sob  análise  obriga  as  empresas  de  transporte  intermunicipais  a

dotarem seus veículos com rede de internet sem fio e tomadas elétricas para carregar
celulares, laptops ou ipads em, no mínimo, 50% da frota.

Primeiramente, deve-se salientar que esta comissão se manifestou inúmeras vezes
sobre  a  inconstitucionalidade,  ilegalidade e  antijuridicidade de projetos  de  lei  que
contenham medidas que interfiram nos contratos administrativos em vigor para criar
novos encargos para o particular, uma vez que a manutenção do equilíbrio financeiro
do contrato  é  um direito-garantia  do  concessionário  de  serviço  público.  Citem-se,
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como exemplo, os Projetos de Lei nºs 1.983/2008, 194/2011, 299/2011, 1.568/2011,
3.508/2011 e 3.697/2013.

No  que  se  refere  à  possibilidade  de  alteração  de  contratos  em  vigor  pela  via
legislativa, é importante observar que a edição de lei que proponha tais alterações é
matéria polêmica tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Isso porque o legislador
não pode ignorar as relações contratuais travadas com fundamento na lei e em plena
vigência, pois, a rigor, constituem atos jurídicos perfeitos e, nessa condição, estariam
imunes a modificações legislativas supervenientes.  O Supremo Tribunal  Federal  –
STF  –  já  declarou  a  inconstitucionalidade  de  leis  estaduais  que  interferiam  em
contratos  administrativos  em  curso  e  criavam  novos  encargos  para  os
concessionários, sob o argumento de afronta ao princípio do equilíbrio financeiro e de
ingerência  do  Legislativo  na  gestão  de  contratos  celebrados  pelo  Executivo  (ADI
2.229-MC e ADI 2.733-ES, respectivamente).

Por outro lado, na ADI 2.649-6/DF, de 8/5/2008, na qual a ministra Cármen Lúcia
Antunes Rocha foi  relatora,  questionou-se a constitucionalidade da Lei  Federal  nº
8.899,  de  1994,  que  concedeu  passe  livre  às  pessoas  com  deficiência,
comprovadamente carentes, no transporte coletivo interestadual. Ao proferir seu voto,
a  citada  ministra  afastou  a  hipótese  de  desrespeito  ao  equilíbrio  econômico  da
concessão, uma vez que os ônus decorrentes das condições de prestação do serviço
público são repassados aos usuários que pagam as tarifas, e não assumidos pelas
empresas.  Sustentou  que  “se  sobrevier  desequilíbrio  da  equação  econômico-
financeira do contrato,  a matéria será objeto de ilegalidade,  a se provar  em caso
específico,  nada  tendo  a  prevalecer  em  relação  à  validade  ou  invalidade
constitucional da lei em pauta”. Ademais, esclareceu que é possível a gratuidade e
que  o  Executivo  deverá  restabelecer  esse  equilíbrio  de  acordo  com  o  impacto
concreto da medida. Observe-se, contudo, que esse posicionamento foi adotado em
face  de  circunstâncias  especiais,  uma  vez  que  o  legislador  constituinte  reservou
especial  atenção  à  questão  relacionada  aos  direitos  pertinentes  às  pessoas  com
deficiência.  A esse  segmento  dispensou  um  tratamento  visivelmente  protetivo  ao
estabelecer  normas  que  não  apenas  previnem  eventuais  discriminações,  como
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também determinam prestações de caráter positivo a serem realizadas pelo poder
público, sempre visando à integração desse segmento à vida social.

Note-se, porém, que a alteração de contratos em curso implica a relativização do
ato jurídico perfeito,  o  qual  constitui  desdobramento do princípio constitucional  da
segurança jurídica, prescrito no art. 5º,  caput, da Constituição da República. Assim,
se, de um lado, temos a proteção, defesa e integração das pessoas com deficiência,
de  outro,  temos  o  princípio  da  segurança  jurídica,  e  ambos  são  valores
constitucionais.

Em síntese, nos parece que essa relativização só pode ocorrer quando o objetivo
da  lei  em  questão  seja  promover  outros  princípios  constitucionais  que,  no  caso
concreto,  devem  prevalecer  sobre  o  princípio  da  segurança  jurídica.  Em  outras
palavras,  a  alteração  de  contratos  em  vigor  por  meio  de  ato  legislativo  só  pode
ocorrer em situações excepcionais, fundadas, por exemplo, na promoção de direitos
fundamentais.

Sobre  o  tema é  válido  mencionar  o  Projeto  de  Lei  nº  201/2011.  Ao  analisar  o
referido projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a alteração dos
contratos em curso justifica-se quando diretamente ligada às exigências decorrentes
da noção de dignidade da pessoa humana e à atual compreensão do princípio da
igualdade.  Igualmente, ao analisar o Projeto de Lei  nº  3.160/2012,  esta comissão
entendeu  ser  possível  alteração  desde  que  se  trate  de  norma  voltada  para  a
integração social das pessoas com deficiência. Verifica-se, a toda evidência, que esse
não é caso do projeto sob análise.

Assim, entendemos que a instalação de internet sem fio e tomadas elétricas em
coletivos  intermunicipais  implica  alteração nos  contratos  de  concessão de serviço
público, a qual, como qualquer contrato administrativo, deve ser efetivada mediante
termo de aditamento e com a devida atualização do equilíbrio financeiro.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 243/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz
Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 337/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto em tela torna

obrigatória a instalação de extintores de incêndio nas escolas do Estado.
Publicada no  Diário  do Legislativo de 13/3/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta comissão examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a
legalidade da proposta, nos termos do que dispõe o art. 188, combinado com o art.
102, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe torna obrigatória a instalação de extintores de incêndio

em todas as escolas do Estado, tanto públicas quanto particulares, quer funcionem
em prédio próprio, quer utilizem imóvel locado ou cedido. A instalação dos extintores
bem como sua manutenção obedecerão aos critérios de segurança estabelecidos na
legislação vigente e em normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar  de Minas
Gerais.

Passamos à análise do projeto nos lindes de nossa competência regimental.
A Lei nº 14.130, de 2001, determina, no art. 1º, que a prevenção e o combate a

incêndio e pânico em edificação ou espaço destinado a uso coletivo no âmbito do
Estado  deverão  seguir  as  normas  nela  estabelecidas  e  considera  edificação  ou
espaço destinado a uso coletivo os edifícios ou espaços comerciais, industriais ou de
prestação de serviços e os prédios de apartamentos residenciais.

Verifica-se, portanto, que nada escapou à citada lei. Seu art. 2º confere ao Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, com base no que dispõe o inciso I do art. 3º da Lei
Complementar  nº  54,  de  13  de  dezembro  de  1999,  competência  para  analisar  e
aprovar sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico; planejar, coordenar e
executar as atividades de vistoria de prevenção a incêndio e pânico nos locais de que
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trata a lei; estabelecer as normas técnicas relativas à segurança das pessoas e de
seus  bens  contra  incêndio  ou  qualquer  tipo  de  catástrofe;  aplicar  sanções
administrativas  nos  casos  previstos  em  lei.  Seu  art.  3º  estabelece  as  infrações
sujeitas a sanção administrativa, e o art. 4º detalha as sanções.

De  acordo  com  o  art.  7º,  a  pessoa  física  ou  jurídica  responsável  pela
comercialização,  instalação,  manutenção  e  conservação  de  aparelhos  para
prevenção  de  incêndio  e  pânico  utilizados  em  edificação  de  uso  coletivo  deverá
cadastrar-se no Corpo de Bombeiros Militar para o exercício dessas atividades.

Posteriormente, foi editado o Decreto nº 44.746, de 2008. O art. 25 estabelece as
medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de risco:
acesso de viatura até a edificação; separação entre edificações (isolamento de risco);
segurança estrutural nas edificações; compartimentação horizontal e vertical; controle
de materiais de acabamento; saídas de emergência; elevador de segurança; controle
de  fumaça;  gerenciamento  de  risco  de  incêndio  e  pânico;  brigada  de  incêndio;
iluminação  de  emergência;  detecção  e  alarme  de  incêndio;  sinalização  de
emergência;  extintores;  hidrante  ou  mangotinhos;  chuveiros  automáticos;
resfriamento; espuma; sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono – CO2;
sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA; plano de intervenção
contra incêndio e pânico; outras especificadas em instrução técnica.

Como se pode perceber, há normas suficientes a regular a prevenção de incêndios
no  Estado,  e,  dado  o  seu  caráter  técnico,  grande  parte  desses  conteúdos
contemplados em lei ordinária são especificados em decretos e instruções técnicas
do Corpo de Bombeiros Militar, podendo variar conforme a edificação.

Portanto,  o  projeto  em  exame  não  traz  novidade  à  ordem  jurídica,  requisito
necessário para justificar a mobilização do Parlamento em favor da criação das leis.
Ademais, o estabelecimento, no projeto em tela, de comandos normativos destinados
ao Corpo de Bombeiros Militar ofende o disposto no art. 66, inciso III, alíneas “e” e “f”,
da Carta Mineira, pois compete privativamente ao governador do Estado a iniciativa
legislativa para dispor sobre matéria desse jaez.

Vale  ressaltar  que,  em  resposta  ao  pedido  de  diligência  formulado  quando  da
tramitação do Projeto de Lei nº 1.251/2011, de conteúdo idêntico ao da proposição
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em exame, o próprio Corpo de Bombeiros argumentou que “a Lei nº 14.130/01, o
Decreto nº 44.746/08 e as Instruções Técnicas elaboradas pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais já preveem de forma satisfatória [...] medidas de segurança
para  os  tipos  de  ocupações,  sejam  elas  públicas  e  privadas,  incluindo  os
estabelecimentos  de  ensino.  A cobertura  de  ocupações  por  somente  um  tipo  de
medida  de  segurança,  sem  adoção  de  procedimentos  normativos,  torna-se
ineficiente, conforme propõe o projeto de lei”.

Por tais motivos, o órgão manifestou-se desfavoravelmente à proposição, tendo em
vista que o projeto não retrata a necessidade dos usuários de escolas públicas e
privadas e por já existirem normas regulamentando a questão.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 337/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 352/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto em epígrafe “dispõe sobre a afixação
de horários nos terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais no âmbito do
Estado de Minas Gerais”.

Publicado no  Diário  do Legislativo de 13/3/2015,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  compete  a  esta  comissão  realizar  o  controle  prévio  de
constitucionalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe,  inicialmente,  ressaltar  que  a  matéria  sob  análise  tramitou  na  legislatura

passada (Projeto de Lei nº 1.069/2011), ocasião em que esta comissão emitiu parecer
por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,
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que  apresentou.  Entretanto,  não  nos  parece  que  o  entendimento  adotado
anteriormente esteja em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Segundo dispõe o parágrafo único e o caput do art. 1º da proposição em tela, as
empresas  de  ônibus  intermunicipais  e  interestaduais  que  atuam  no  Estado  ficam
obrigadas a afixar,  nos terminais rodoviários e em locais visíveis aos usuários,  os
horários previstos para a saída e a chegada dos ônibus. No art. 2º, traz a sanção pelo
descumprimento  da  lei:  “multa  de  10.000  Ufirs  (10  mil  Unidades  Fiscais  de
Referência) à empresa infratora, renovável a cada nova autuação”.

Justificando, o autor do projeto aduz que “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 por meio 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 prévio acesso
aos horários, terão de enfrentar a fila do balcão de compras de passagens para obter
informações acerca dos horários de saída dos ônibus”.

É preciso mencionar  que o Decreto  Estadual  nº  44.603,  de 2007,  preceitua,  no
inciso XXIII do art. 87, que é obrigação da delegatária afixar os quadros de horários
atualizados  das  linhas  metropolitanas  da  RMBH  em  local  visível,  nos  pontos  de
controle.  Por  sua vez,  a Lei  nº  13.655, de 2000, que estabelece os direitos  e as
obrigações  do  usuário  do  transporte  intermunicipal  de  passageiros e  dá  outras
providências,  estatui  no  art.  1°,  inciso  IX,  que  é  direito  do  usuário  do  transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros receber da transportadora informação acerca
das características  dos serviços,  tais  como horário,  tempo de viagem, localidades
atendidas, preço da passagem e outras.

Entendemos, assim, que o direito à informação já está previsto em lei e, portanto, a
medida  proposta  não  inova  no  ordenamento  jurídico.  Esse  fato  evidencia  a  a
antijuridicidade da medida contida na proposta.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 352/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz
Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 395/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/2/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Cabe a  esta  comissão  analisar,  preliminarmente,  a  proposição  ora  apresentada
quanto aos seus aspectos jurídico,  constitucional  e legal,  nos termos do art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  em  análise  estabelece  para  o  Estado  a  obrigação  de  garantir  aos

diabéticos e hipertensos,  por meio da  Secretaria  de Saúde,  acesso a tecnologias
avançadas,  exames, medicamentos, equipamentos e insumos para a aplicação de
insulina (art. 1º).

No  art.  2º,  atribui-se  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  a  competência  para  a
substituição de aparelhos defeituosos. O art. 3º dispõe sobre processos de obtenção
das chamadas “insulinas  especiais”.  O art.  4º  institui  a  carteira de informação do
paciente diabético. E o art. 5º determina a obrigatoriedade da realização do Teste de
Glicemia Capilar em todo atendimento de urgência e emergência.

Há que se examinar o projeto à luz do sistema de saúde vigente no País a partir
das inovações preconizadas pela Constituição da República de 1988. De acordo com
a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, cujas ações devem ser
organizadas  em  um  sistema  único  de  saúde  em  uma  rede  regionalizada  e
hierarquizada. O sistema é descentralizado, com direção única em cada esfera de
governo,  atendimento  integral  e  participação  da  comunidade.  Ainda  segundo  a
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Constituição da República, o acesso às ações e aos serviços do sistema deve ser
universal e igualitário.

No que toca à competência para legislar sobre a saúde, a Constituição dispõe que a
matéria é de competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal,
cabendo  à  União  a  fixação  de  normas  gerais,  e  aos  estados,  o  poder  de
complementar a legislação genérica, fixada pela União.

No exercício de sua competência,  a União editou a Lei  nº 8.080,  de 1990,  que
instituiu o Sistema Único de Saúde – SUS –, com ênfase na descentralização dos
serviços prestados à sociedade, cuja responsabilidade é dividida entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios. Este sistema prevê que o financiamento
do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo, sendo que a cada uma
delas cabe assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.

A Lei nº 8.080 prevê, ainda, em seu art. 9º, que no âmbito dos estados a direção do
Sistema  Único  de  Saúde  será  exercida  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,
observando-se, dessa forma, o princípio da descentralização político-administrativa,
com direção única em cada esfera de governo.

Embora a Constituição da República tenha atribuído competência aos estados para
legislar sobre saúde, constata-se, pela análise da Lei nº 8.080, que a administração e
organização do SUS em âmbito estadual cabe à Secretaria de Estado de Saúde.
Dessa maneira,  a distribuição de medicamentos, equipamentos e insumos para o
controle e o tratamento dos pacientes diabéticos constitui medida de política pública
de saúde, cuja definição depende eminentemente de uma análise discricionária da
autoridade  competente,  no  caso,  o  Poder  Executivo,  não  cabendo  ao  Poder
Legislativo deflagrar normas nesse campo.

Ademais,  a  Lei  Federal  nº  11.347,  de  27/9/2006,  já  garante  aos  portadores  de
diabetes o acesso gratuito, por meio do SUS, aos medicamentos para o tratamento
da doença e aos materiais necessários à aplicação e ao monitoramento da glicemia
capilar.

Em âmbito estadual, a Lei nº 14.533, de 27/12/2002, que institui a política estadual
de prevenção do diabetes e de assistência integral à saúde da pessoa portadora da
doença,  estabelece  como  diretriz  da  política  “o  direito  às  medicações,  aos
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instrumentos e aos materiais de autoaplicação e autocontrole, visando a garantir a
maior autonomia possível por parte do usuário”. Conforme informação constante do
site da Secretaria de Estado de Saúde, o órgão distribui, por meio da Farmácia de
Minas,  insulina,  tiras  reagentes  e  aparelhos  para  o  tratamento  dos  pacientes
diabéticos.

Além disso,  o governo do Estado  mantém o  programa Hiperdia,  de  assistência
programada na rede de atenção aos hipertensos, diabéticos e usuários com doença
renal crônica. No Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015 – exercício
2013, no programa Hiperdia, há duas ações para atender aos acometidos por essas
doenças: a Ação 4145 – Atenção à Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes
– e a Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas.

Constata-se, portanto, que o projeto sob análise visa instituir medidas similares às
do  Programa  Hiperdia  Minas.  Assim,  a  proposição  cuida  de  ações  de  caráter
eminentemente administrativo voltadas para a política pública estadual de saúde, em
flagrante invasão da competência do Poder Executivo.

Sobre  a  obrigatoriedade  do  Teste  de  Glicemia  Capilar,  é  importante  ainda
esclarecer  que,  segundo  a  literatura  médica,  o  diabetes mellitus é  diagnosticado
mediante monitoramento da glicemia no sangue por exame laboratorial. A verificação
da glicemia  capilar  por  meio  dos  glicosímetros  visa  ao  monitoramento  da  terapia
medicamentosa  dos  pacientes  já  diagnosticados  como diabéticos  e  não  é  usada
como instrumento para diagnosticar a doença.

É importante ressaltar que o Projeto de Lei nº 4.508/2013, desarquivado por esta
proposição, por requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira, foi  baixado
em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para que esta se manifestasse sobre
ele. Conforme detalhado ofício publicado em 29/5/2014, a secretaria se pronunciou
contra  a  aprovação  do  projeto.  Dentre  os  vários  motivos  elencados,  a
Superintendência  de  Assistência  Farmacêutica  destacou  que  o  Sistema Único  de
Saúde – SUS – garante a assistência integral, inclusive a farmacêutica, aos pacientes
portadores  de  diabetes  e  hipertensão  norteado  por  políticas  nacional  e  estadual,
resoluções  e  deliberações  e  que,  conforme a  Lei  Federal  n°  12.401,  de  2011,  a
incorporação de novos medicamentos e insumos no SUS é de responsabilidade da
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Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec –, departamento do
Ministério  da  Saúde,  que  tem  capacidade  e  autonomia  para  realização  das
incorporações.  A  Superintendência  de  Redes  de  Atenção  à  Saúde  também  se
posicionou contrária à aprovação da matéria, esclarecendo que não há evidências
científicas conclusivas acerca dos benefícios da utilização de tecnologias indicadas
no projeto, como a terapia de bomba de insulina e as “insulinas especiais” e que o
teste de glicemia capilar não é considerado eficaz para realização do diagnóstico do
diabetes mellitus.  Asseverou que o Poder Executivo já garante os medicamentos e
insumos  necessários  à  assistência  aos  diabéticos  e  que  medidas  como  a
padronização de agulhas para maior conforto do paciente já estão sendo discutidas
pelas coordenações da SES.

Ademais,  quando  se  determina  a  obrigatoriedade  de  garantir  aos  diabéticos  e
hipertensos acesso a tecnologias avançadas, exames, todos os tipos de medicação
disponíveis, equipamentos e seus respectivos insumos para a aplicação de insulina,
de acordo com a necessidade de cada paciente, gera-se impacto financeiro para o
erário e não se coaduna à política universal do SUS, ou seja, traz um aumento de
despesas para o Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – determina, em
seu art. 16, que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois
subsequentes e  de declaração do ordenador  da  despesa de que o  aumento tem
adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  e
compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  e  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  –
estimativa e declaração que não acompanham o projeto em análise. Assim, tem-se
que a proposição descumpre o art. 16 da LRF.

Portanto, entendemos que o projeto em análise não pode prosperar nesta Casa, na
medida em que invade seara reservada à União, ao Poder Executivo, fere a Lei de
Responsabilidade Fiscal e em nada inova o mundo jurídico.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 395/2015.
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Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 441/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Fred Costa, é resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.800/2013, que “institui a Política Estadual de
Mobilidade Urbana.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
para receber parecer.

Cumpre,  agora,  a  esta  comissão  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente,  cabe-nos  dizer  que projeto  de  lei  quase idêntico  à  proposição  em

estudo tramitou na legislatura passada (Projeto de Lei n° 1.781/2011, do deputado
Fred Costa), ocasião em que foi concedido aos membros desta comissão o pedido de
vista  do  parecer,  cuja  conclusão  foi  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
ilegalidade da matéria. Em seguida, o aludido projeto foi retirado de tramitação pelo
autor.

A proposição  em  análise,  conforme definido  por  seu  art.  2º,  tem o  objetivo  de
proporcionar  o  acesso  amplo  e  democrático  das  pessoas  ao  espaço  urbano,
priorizando os meios de transporte coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e
sustentável.

A mobilidade é um tema que vem sendo amplamente discutido, por ser um fator
essencial para todas as atividades humanas, por ser um elemento determinante para
o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida e por seu papel decisivo na
inclusão social e na equidade na apropriação do espaço da cidade e de todos os
serviços urbanos. Ela está relacionada com a articulação das políticas de transporte,
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trânsito e acessibilidade, a fim de proporcionar o acesso amplo e democrático ao
espaço de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Atualmente, a poluição
sonora e atmosférica, o elevado número de acidentes e suas vítimas, bem como seus
impactos  na  ocupação  do  solo  urbano  são  consequência  de  um  modelo  de
mobilidade falho.

Não  obstante,  a  matéria  contida  no  pretendido  projeto  invade  seara  legislativa
deferida aos municípios. Nos termos do art. 30, inciso VIII, da Carta da República,
compete  aos  municípios  promover  o  adequado  ordenamento  territorial,  mediante
planejamento e controle do uso,  do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Nesse caso, considerando a grande quantidade de municípios no Estado,  não há
como negar a grande diversidade de demandas e necessidades experimentadas por
cada  municipalidade  em  matéria  de  mobilidade,  o  que,  naturalmente,  exige
regramentos distintos.

Adicionalmente, é possível argumentar que a matéria se insere, também, no rol de
competências  privativas  da  União.  Isso  porque  a  edição  de  leis  sobre  a  política
nacional de transportes, bem como a instituição de diretrizes para o desenvolvimento
urbano,  inclusive  habitação,  saneamento  básico  e  transportes  urbanos  foram
deferidas pela Carta da República àquele ente federado (arts. 21, XX, e 22, IX, da
Constituição Federal).

Além da competência legislativa, outro ponto que pode suscitar questionamentos
diz respeito a eventuais ingerências do Legislativo no domínio de atuação institucional
do Executivo, dadas as prerrogativas deste último para definir políticas de ordenação
urbana diante das necessidades concretas.

Por estas razões, entendemos que não existe a possibilidade de trâmite do projeto
nesta Casa Legislativa, a quem o sistema de distribuição de competências previsto na
Carta Federal não contemplou com a prerrogativa de dispor sobre a matéria.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 441/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz
Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 486/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposta em epígrafe, de autoria do deputado Fred Costa, dispõe sobre diretrizes

para  a  elaboração  da  Política  Estadual  de  Segurança  Pública  e  dá  outras
providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  comissão,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  examinar  a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação
O conteúdo do projeto em estudo é idêntico aos do Projeto de Lei nº 1.065/2007 e

do Projeto de Lei nº 865/2011, os quais receberam parecer favorável de todas as
comissões por que passaram à época. Diante disso, reproduzimos abaixo o primeiro
parecer anteriormente exarado por esta comissão.

“Do ponto de vista jurídico e formal, não há óbice à tramitação da matéria, a qual se
insere  no  âmbito  da  competência  legislativa  estadual,  à  vista,  especialmente,  do
disposto no art. 144 da Constituição da República, que confere aos estados membros
atribuição  para  o  exercício  do  policiamento  preventivo  e  repressivo.  Ademais,  a
proposta, em regra, não contém vício de iniciativa, como se pode inferir da leitura do
art. 66 da Constituição Estadual. Nesse aspecto, apenas algum ajuste deve ser feito,
conforme adiante será demonstrado.

Quanto ao conteúdo, a ideia é louvável, tendo em vista que pretende colaborar para
a resolução de um dos problemas que mais gera aflição na população mineira.

Passemos, então, ao exame pormenorizado do projeto.
De acordo com o art. 1º da proposta em exame, a política estadual de segurança

pública  tem  por  fim  'consolidar  a  qualidade  de  vida  dos  cidadãos'  por  meio  da
segurança pública. Tal nota explicativa pode ser suprimida, pois que atos normativos,
tão somente, expedem comandos.
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Ainda o art. 1º informa que a política em estudo pressupõe a realização de parceria
entre o poder público e a iniciativa privada, no combate à violência. Esse comando
deve  ser  mais  bem  integrado  ao  conjunto  dos  dispositivos  do  projeto.  Ademais,
explicitamos que as parcerias podem ocorrer também entre o Estado e o município,
medida que tende a tornar as ações de combate à violência e à criminalidade mais
ajustadas às singularidades das diversas localidades mineiras.

O art. 2º, por razões ligadas à técnica legislativa, também merece reestruturação no
corpo da proposta.  Nele,  revelam-se as  demais  diretrizes  da  política  estadual  de
segurança pública, como já referido.

A primeira  delas  diz  que  deverá  haver  a  inscrição  das  pessoas  jurídicas  como
contribuintes  estaduais  em  projetos  relacionados  com  a  segurança  pública.  A
segunda  prega  a  ampla  divulgação  dos  projetos  técnicos  que  puderem  ser
implantados  em  parceria  com  a  iniciativa  privada,  a  fim  de  que  os  interessados
possam deles participar.

A terceira  diretriz,  segundo  a  qual  deverá  ocorrer  compensações  tributárias  em
razão de investimentos realizados  na área  de segurança pública,  pede reparo.  É
importante deixar  claro que medidas compensatórias,  além de dependerem de lei
específica,  devem ser  autorizadas  pelo  Poder  Executivo,  a  fim  de que se  faça  a
devida análise das repercussões financeiras da medida.

O inciso IV do art. 2º, por sua vez, dispõe sobre a previsão de ressarcimento das
obrigações do Estado nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A regra ficou um
tanto obscura. Ademais, não há necessidade de mencionar a aplicabilidade de leis já
aplicáveis. O dispositivo também carece de mudança.

O  inciso  V  do  mesmo  artigo  trata  da  participação  de  representante  do  Poder
Legislativo em todas as fases de elaboração de programa de parceria no combate à
violência. Estamos acrescentando a sociedade civil organizada, mas deixando para o
regulamento a definição da forma de participação.

Também  é  importante  acrescer  ao  projeto  regra  que  impõe  sejam  constituídos
grupos de trabalho para a elaboração dos atos normativos referentes aos programas
da política estadual de segurança pública. A intenção é garantir mais eficácia à lei,
com o cuidado de não estabelecer normas que venham a interferir na organização do
Poder Executivo.
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A regra do art.  3º,  a qual prescreve atribuições para a Secretaria de Estado de
Defesa Social, contém vício de iniciativa e, por isso, deve ser suprimida.

Suprimimos o art. 4º, segundo o qual a compensação tributária para contribuintes
interessados nas parcerias de combate à violência não implica prejuízo do repasse da
cota-parte devida aos municípios. Os repasses constitucionais já estão assegurados,
independentemente da norma em questão. Além disso, destacamos como primeira
diretriz  da  política  em  estudo  a  colaboração  entre  estado,  municípios  e  iniciativa
privada.

A cláusula  de  regulamentação do art.  5º,  conforme entendimento  pacificado na
doutrina e na jurisprudência nacionais, ofende o princípio da separação dos Poderes,
devendo, igualmente, ser suprimida.

Finalmente,  (…)  inserimos  acréscimo  que  trata  da  criação  dos  núcleos  de
gerenciamento  de  segurança  pública,  os  quais  terão  por  objetivo  auxiliar  na
implementação  de  políticas  públicas  voltadas  para  o  combate  à  violência  e  à
criminalidade em municípios que apresentem problemas semelhantes”.

Além das modificações aludidas, aproveitamos o ensejo para aclarar os objetivos
da política em estudo no substitutivo que se segue.

Conclusão
Com  fundamento  nas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  486/2015  na  forma  do
Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece  diretrizes  e  objetivos  para  a  formulação  da  política  estadual  de

segurança pública e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – As diretrizes  e os  objetivos  para  a formulação da política  estadual  de

segurança pública são os estabelecidos nesta lei.
Art. 2º – A política estadual de segurança pública, a ser regulamentada pelo Poder

Executivo, obedecerá às seguintes diretrizes:
I  –  parceria  entre  o  Estado,  a  iniciativa  privada  e  os  municípios,  por  meio  da

celebração de convênios e instrumentos congêneres;



1634
____________________________________________________________________________

II – ampla divulgação dos projetos que puderem ser implantados em parceria com a
iniciativa privada, a fim de que os interessados possam deles participar;

III  –  participação  de  representantes  do  Poder  Legislativo  e  da  sociedade  civil
organizada em todas as fases de elaboração dos programas da política estadual de
segurança pública.

Art. 3º – São objetivos da política de que trata esta lei:
I  –  integrar,  articular  e  mobilizar  os  diferentes  níveis  de  governo  e  fontes  de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimentos e viabilizar recursos
para a política estadual de segurança pública;

II – fortalecer o papel do Estado na gestão da política e dos agentes de segurança
pública;

III – integrar órgãos estaduais, municipais e parceiros privados na promoção das
ações de segurança pública no Estado;

IV – ampliar a produtividade dos serviços de segurança pública.
Art. 4º – Serão constituídos grupos de trabalho para contribuir na elaboração de

anteprojetos  de atos  normativos referentes aos programas da política estadual  de
segurança pública e para acompanhar a sua implementação.

§ 1° – Os anteprojetos a que se refere o  caput deste artigo incluirão propostas
relativas:

I  –  à  compensação tributária  em razão de investimentos  realizados  na área de
segurança pública, desde que autorizados pelo poder público;

II – à instituição de categoria própria de contribuinte estadual para a pessoa jurídica
que colabora em projetos relacionados com a segurança pública;

III – à criação de núcleos de gerenciamento de segurança pública em municípios
mineiros que apresentem características semelhantes de violência e criminalidade,
com  o  objetivo  de  estudar  e  propor  políticas  públicas  em  matéria  de  segurança
pública.

§ 2°  – Fica garantida a participação de representante do  Poder  Legislativo nos
grupos  de  trabalho  de  que  trata  o  caput,  com  a  função  de apresentar  e  discutir
sugestões referentes aos programas da política estadual de segurança pública e de
fiscalizar sua execução, observadas as normas constitucionais e legais em vigor.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 488/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de  lei  em análise,  de autoria  do deputado Fred Costa,  decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.821/2013, dispõe sobre 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.

Publicada no Diário do Legislativo de 19/3/2015, a proposição foi distribuída para as
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  a  esta
proposição foi anexado o Projeto de Lei nº 762/2015, do deputado Alencar da Silveira
Jr., que contém objeto semelhante ao propugnado pela proposição em estudo.

Vem agora o projeto a esta comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no 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  de  Constituição  e  Justiça  quando  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº
4.821/2013,  na  legislatura  anterior.  Por  não  haver  nenhuma  alteração  no
ordenamento jurídico que justifique analisá-la sob um prisma diferente, mantivemos o
entendimento adotado anteriormente.

O projeto de lei em estudo prevê a obrigatoriedade, na venda de bens ou serviços
no Estado, da devolução integral  do troco,  em espécie,  ao consumidor,  quando o
pagamento também for feito em moeda corrente. Nos termos do art. 2º, na falta de
cédulas ou moedas para elaboração do troco, o fornecedor do produto ou serviço
deverá arredondar o valor em benefício do consumidor. Em seu art. 3º, vedou-se a
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substituição  do  troco  em  dinheiro  por  outros  produtos  não  consentidos,  prévia  e
expressamente, pelo consumidor. E, ainda, aplica-se a norma do art. 2º na hipótese
de o valor do produto oferecido para substituir o troco não corresponder ao seu valor
exato. No art. 4º, previu-se a fixação de placas informativas divulgando o conteúdo da
norma.

Em  primeiro  lugar,  é  importante  ressaltar  que  os  arts.  170,  IV  e  V,  e  174  da
Constituição Federal,  respectivamente, estabelecem que a ordem econômica deve
ser  guiada,  entre  outros,  pelos  princípios  da  livre  concorrência  e  da  defesa  do
consumidor e que, “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o
Estado  exercerá,  na  forma  da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e
planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado”.

Dessa forma, o poder público, como regra geral, não poderia interferir na atividade
econômica, seja para regulamentar ou tabelar preços, o que nos leva a concluir que
há a impossibilidade de proibição da fixação de preços “picados”, já que isso poderia
configurar  interferência  indevida  na  atividade  econômica  e  consequente
inconstitucionalidade.

Ocorre que a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XXXII, estabeleceu que o
“Estado  promoverá,  na  forma  da  lei,  a  defesa  do  consumidor”.  No  art.  24,  VIII,
determinou  a  competência  concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre
responsabilidade por dano ao consumidor, de maneira que à União compete a edição
de normas gerais e aos estados a sua suplementação, com a finalidade de atender às
suas peculiaridades.

A União, então, editou a Lei Federal n° 8.078, de 1990, denominada Código de
Defesa do Consumidor – CDC –, que contém normas gerais de proteção e defesa do
consumidor.

O  CDC,  no  seu  art.  6°,  IV,  estabelece  como  direito  básico  do  consumidor  “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”.  Verifica-se,  portanto,  que  o  rol  de  direitos
básicos possui natureza meramente exemplificativa, o que permite o reconhecimento
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de outros direitos. Esse entendimento, inclusive, é amparado pelo art. 7° do mesmo
diploma legal, segundo o qual “os direitos previstos neste código não excluem outros
decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário,
da  legislação  interna  ordinária,  de  regulamentos  expedidos  pelas  autoridades
administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do
direito, analogia, costumes e equidade”.

No  art.  37,  ainda,  o  CDC  proíbe  a  publicidade  enganosa,  ou  seja,  “qualquer
modalidade  de  informação  ou  comunicação  de  caráter  publicitário,  inteira  ou
parcialmente  falsa,  ou,  por  qualquer  outro  modo,  mesmo por  omissão,  capaz  de
induzir  em  erro  o  consumidor  a  respeito  da  natureza,  características,  qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços”.

O  art.  39  também  estabelece  um  rol  meramente  exemplificativo  de  práticas
abusivas  proibidas,  o  que  não  impede  a  previsão  de  outras  que  tenham
potencialidade para lesar o consumidor de produtos ou serviços ou que venham a
lesá-lo.

Dessa forma, a princípio, não haveria vedação para que o Estado, no uso de sua
competência concorrente e observando os limites da norma geral, estabelecesse uma
proibição ou assegurasse um direito do consumidor, como, por exemplo, no caso em
análise, em conformidade com o disposto no § 3° do art. 24 da Constituição Federal,
que autoriza os estados, no caso de inexistência de lei federal, a legislar para atender
a  suas  peculiaridades.  No  caso  de  aprovação  da  norma  federal,  a  norma  geral
apenas suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária, conforme o § 4°
do art. 24 da Constituição Federal.

O próprio STF, quando trata da competência do Estado para legislar, já decidiu que:
“A  competência  do  Estado  para  instituir  regras  de  efetiva  proteção  aos

consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar
concorrentemente, de forma específica, adaptando as normas gerais de ‘produção e
consumo’ e de ‘responsabilidade por dano ao (...) consumidor’ expedidas pela União
às peculiaridades e circunstâncias locais.  E foi o que fez a legislação impugnada,
pretendendo  dar  concreção  e  efetividade  aos  ditames  da  legislação  federal
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correlativa, em tema de comercialização de combustíveis”. (ADI 1.980, voto do rel.
min. Cezar Peluso, julgamento em 16/4/2009, Plenário, DJE de 7/8/2009. No mesmo
sentido: ADI 2.832, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 7/5/2008, Plenário,
DJE de 20/6/2008; ADI 2.334, rel.  min. Gilmar Mendes, julgamento em 24/4/2003,
Plenário, DJ de 30/5/2003.)

A norma pretendida explicita os direitos básicos do consumidor e reforça a vedação
de práticas abusivas por fornecedores que visem transferir o ônus de eventual falta
de troco aos consumidores. É importante destacar, porém, que o uso crescente de
meios  eletrônicos,  como  cartões  de  crédito  e  débito,  entre  outros,  reduz
progressivamente a utilização de numerário para o acerto de pagamentos, reduzindo
a distorção que o projeto visa a solucionar.

Por fim, apresentamos ao final do parecer substitutivo com o fito de aprimorar a
redação da proposição em estudo.

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

do Projeto de Lei nº 488/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga os fornecedores de produtos e de serviços no Estado a devolverem o troco
em espécie e integralmente nos casos de pagamentos efetuados em moeda corrente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Na falta de cédulas ou de moedas para efetuar o troco, o fornecedor fica

obrigado a reduzir o valor dos bens ou serviços em benefício do consumidor.
Art. 2º – Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos sem o

consentimento prévio do consumidor.
Art.  3º  – Os fornecedores  de  produtos  e  de  serviços  afixarão,  em local  visível,

próximo ao caixa, placa com o conteúdo dos arts. 1º e 2º desta lei.
Art.  4º  –  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  a  imposição  de  sanções

administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único – Os valores decorrentes da imposição das sanções de que trata o

caput deste  artigo  deverão  ser  destinados  ao  Fundo  de  Defesa  do  Consumidor,
observadas as disposições da legislação específica.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 546/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.998/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a  orientação  e  o  fomento
estadual para divulgação, incentivo e 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.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 20/3/2015,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Incumbe a esta comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  estabelece  que  as  escolas  da  rede  de  ensino

fundamental  e  médio  do  Estado  incluirão,  na  grade  de  matérias  curriculares,
conteúdos voltados para a orientação e conscientização da importância da doação de
órgãos, medula óssea, tecidos e dos demais transplantes entre seres humanos.

Vale notar que a matéria em estudo é fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.998/2011. Na oportunidade, a Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer
favorável à proposição. Parece-nos correto o entendimento adotado, razão pela qual
o reproduzimos a seguir:

“No que toca à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que compete
privativamente à União editar  normas que estabeleçam as diretrizes gerais para a
educação nacional. Já as normas que disponham sobre educação, cultura e ensino
são de competência concorrente da União e dos estados, por força do disposto no
art. 24, IX, da Constituição Federal.
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Constata-se,  portanto,  que  a  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas
gerais não exclui a competência suplementar dos estados para atender, segundo os
princípios gerais definidos na lei federal, às peculiaridades dos governos locais.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,
de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –, que define as
diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os
currículos do ensino fundamental  e médio devem ter,  além de uma base nacional
comum, uma parte diversificada que atenda às características regionais e locais da
sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa  flexibilidade,  resulta  a
possibilidade  de  haver  legislação  suplementar  por  parte  dos  estados  federados,
respeitadas as imposições da norma geral.

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia pedagógica das escolas
na medida em que propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente à
importância dos atos de doação e transplante citados nele, e não de uma disciplina
específica, o que iria demandar a contratação de professores especializados, gerando
custo para as escolas, além de constituir ingerência em sua autonomia. A inclusão de
determinado  conteúdo  em  disciplina  já  existente  mostra-se  mais  adequada  ao
disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Ressaltamos,  porém,  que  o  art.  2º  do  projeto  padece  de  vício  de
inconstitucionalidade,  pois  fere  a  autonomia  do  Poder  Executivo.  É  importante
salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das ações a serem
implantadas em nosso Estado. Entretanto, o momento jurídico-político próprio para os
parlamentares  intervirem  na  gestão  administrativa  do  Estado  dá-se  quando  da
apreciação,  discussão e modificação da Lei  Orçamentária  Anual,  ocasião  em que
emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de programas e projetos poderão
ser apresentadas pelos deputados estaduais.  Esse é o momento para que sejam
criados ou ampliados programas por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o
nosso ordenamento jurídico com normas meramente autorizativas, de efeito inócuo e,
muitas  vezes,  sem  a  menor  condição  de  serem  implementadas,  por  falta  de
recursos”.
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Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 546/2015 com a Emenda nº1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 643/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 643/2015, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.276/2013, determina que o Estado e seus
municípios tenham no mínimo 2,5 médicos por 1.000 habitantes.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 26/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece a quantidade de médicos que os municípios devem

ter,  considerando  seu  número  de  habitantes.  Fixa,  ainda,  regras  para  esses
municípios atenderem a exigência e estabelece os requisitos e as condições para o
médico estrangeiro exercer sua profissão no Brasil. Determina que o descumprimento
do  disposto  sujeita  os  estados  e  municípios  a  penalidades  estabelecidas  em
legislação específica  e,  por  fim,  atribui  ao  Poder  Executivo  a  regulamentação  da
norma, além de determinar que as despesas da execução serão arcadas por meio de
dotações orçamentárias próprias e suplementares.

Não obstante o mérito da iniciativa, que visa suprir a carência de profissionais de
saúde no Estado, o projeto de lei em tela apresenta vícios insanáveis de natureza
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jurídico-constitucional e legal, que impedem sua aprovação na forma apresentada.
Primeiramente, verifica-se que os arts. 1º, 2º e 5º ao 10 do projeto, ao tratarem da

distribuição  de  médicos  nos  municípios,  criam  regras  de  natureza  administrativa
referentes  à  execução  das  políticas  públicas  de  saúde,  comandos  que  afrontam
dispositivos constitucionais por invadirem a seara do Poder Executivo.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si,  o  Legislativo,  o Executivo e o Judiciário.  O
constituinte determinou,  ainda,  funções para cada um desses Poderes, atribuindo-
lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada Poder tem
uma  função  predominante,  que  o  caracteriza  como  detentor  de  uma  parcela  da
soberania estatal, além de outras funções – típicas e atípicas – previstas no Texto
Constitucional.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo
predominância de uma sobre a outra.  Ao Poder Executivo, a norma constitucional
atribui  a  função típica  de  administrar,  por  meio  de  atos  de  chefia  de  Estado,  de
governo e de administração. Cabe ao chefe do Poder Executivo a representação do
ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

A elaboração  e  a  execução  de  um  planejamento  administrativo  são,  portanto,
atividades que integram o rol de competências do Executivo para realizar ações de
governo. A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo tratando de tema
dessa  natureza  contém,  portanto,  um  vício  de  iniciativa,  uma  vez  que  usurpa
atribuições do Poder Executivo.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e
não pode avançar a ponto de minudenciar a ação executiva, prescrevendo planos e
programas governamentais, pois isso esvaziaria a atuação institucional do Executivo
e contrariaria o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Com  esse  entendimento  vem-se  pronunciando  o  Supremo  Tribunal  Federal,
conforme  a  Decisão  de  Questão  de  Ordem  suscitada  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO nº 224-RJ), que decidiu não estar sob reserva
legal  a  criação  de  programa,  ressalvados  os  casos  expressamente  previstos  na
Constituição da República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.



1643
____________________________________________________________________________

No  tocante  aos  arts.  3º  e  4º  do  projeto  em  análise,  os  quais  tratam  da
regulamentação da profissão exercida pelo médico estrangeiro, incorre a proposição
em  vício  de  competência,  uma  vez  que,  nos  termos  do  art.  22,  inciso  XVI,  da
Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre condições para o
exercício de profissões. Não cabe ao estado estabelecer normas sobre a matéria, sob
pena de ofensa ao princípio de repartição de competências, que constitui a base para
o sistema federativo estabelecido pela Carta da República.

E,  por  fim,  é  importante  destacar  que  a  distribuição  de  médicos  nos  termos
dispostos na proposição em epígrafe implicará investimentos ou despesas para o
Estado  e  os  municípios  que  devem  estar  previamente  inseridos  nos  respectivos
orçamentos.  Nos  termos  da  Constituição  Federal,  a  assistência  à  saúde  será
garantida por meio do Sistema Único de Saúde, a ser financiado com recursos do
orçamento da seguridade social,  da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios,  sendo  livre  à  iniciativa  privada,  que  dele  poderá  participar  de  forma
complementar,  segundo as  diretrizes  por  ele  estabelecidas,  mediante  contrato  de
direito público ou convênio.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Federal Complementar nº 101, de 2000 –,
no seu art.  15,  é  taxativa ao  considerar  não autorizadas,  irregulares e lesivas ao
patrimônio  público  a  geração  de  despesa  ou  a  assunção  de  obrigação  que  não
atendam às exigências estabelecidas no art. 16 da mesma lei, a qual prevê que a
criação,  a  expansão  ou  o  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarrete
aumento  de  despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto
financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor quanto
nos dois exercícios subsequentes.

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  o  projeto  de  lei  em  análise  não
encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para a sua aprovação nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 643/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Isauro Calais – Bonifácio
Mourão – Luiz Humberto Carneiro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 22/4/2015, a seguinte comunicação:
Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Rosa

Raimundo de Faria,  ocorrido em Conceição das Pedras, em 20/4/2015. (– Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 23/4/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos dos deputados Durval Ângelo e João Leite; aprovação – 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei Complementar nºs 30 e
31/2015  –  Projetos  de  Lei  nºs  1.151  a  1.194/2015  –  Requerimentos  nºs  503  a
527/2015 – Requerimentos Ordinários  nºs  1.068 a 1.088/2015 – Proposições não
Recebidas:  Requerimento  do  deputado  Ulysses  Gomes  –  Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Agropecuária e de Saúde – Questão de
ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de número regimental
para a continuação dos trabalhos; questões de ordem; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Glaycon
Franco, Cristiano Silveira e Léo Portela – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações – Despacho
de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.068 a 1.088/2015; deferimento –
Questões de Ordem – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Ulysses Gomes – Antônio Carlos Arantes –

Antônio Jorge – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo
Júlio  –  Cássio  Soares  –  Cristiano  Silveira  –  Cristina  Corrêa  –  Dirceu  Ribeiro  –
Douglas Melo – Durval Ângelo – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio
Cherem  –  Fred  Costa  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Glaycon  Franco  –
Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto – João
Leite – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marília
Campos –  Missionário  Márcio  Santiago –  Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –
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Nozinho – Paulo Lamac – Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues
– Thiago Cota – Tiago Ulisses – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.
O presidente – Em discussão, a ata.
O deputado Durval Ângelo – Para discutir a ata, presidente.
O presidente – Só indago ao deputado se ele vai comentar realmente a ata.
O deputado Durval Ângelo – Vou discuti-la, quero discuti-la.
O presidente – A partir de agora, cortaremos a palavra de quem não comentar a

ata. Se pegar gancho, um “gancho abismático”, não concederemos a palavra. Então,
com a palavra, o deputado Durval Ângelo, para falar fundamentalmente sobre a ata.

O deputado Durval Ângelo – Quero deixar bem claro que ontem aprovamos um
projeto muito importante do Ministério Público, que se refere ao aumento salarial dos
servidores  desse órgão.  Eu,  naquele  momento,  me reportei  a  uma polêmica  que
estava sendo desenvolvida aqui. Foi citado que só fizeram uso da palavra o deputado
Sargento Rodrigues, para encaminhar, e o deputado Durval Ângelo, mas as minhas
palavras não estão na ata. Acho necessário que elas sejam incluídas, porque, por
exemplo, fiz uma intervenção falando sobre algumas acusações que o governador
Fernando Pimentel havia sofrido aqui, primeiramente, sobre a entrega da medalha ao
João Pedro Stédile. Falei isso na hora do encaminhamento. Fiz referência a isso, e
deveria estar  na  ata.  Se é uma omissão da ata,  é uma omissão que temos que
considerar. Eu disse, naquele momento, que no ano de 2009 o governador Itamar
Franco  concedeu  a  medalha  ao  MST.  Interessante  é  que  não  houve  polêmica
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nenhuma no MST a respeito dessa concessão.  Quando um líder  a recebe agora,
gera-se essa polêmica. Acho que o deputado sabe muito bem que é uma questão
paradoxal e que tem de ser abordada aqui, porque hoje vivemos, Sr. Deputado, um
problema de uma conjuntura nacional diferenciada, em que se procura, numa lógica
do ódio, a criminalização dos movimentos sociais. Quero mencionar aqui: o Sr. João
Pedro Stédile foi recebido pelo Papa João Paulo II. Ele fez uma conferência para os
cardeais  no  Vaticano  e  organizou  um  encontro  nacional,  há  quatro  meses,  dos
movimento sociais. Quero deixar bem claro que um homem, recebido por um chefe
de Estado –  e  nem falo  da  liderança política  –  deveria  merecer  respeito.  Ele  foi
chamado de bandido aqui. Fiz a defesa do João Pedro Stédile, deixando bem claro
que ele não tem nenhum processo criminal. Ele sequer tem alguma condenação de 1º
instância ou de 2ª instância. Estou fazendo uma pesquisa de todos os que receberam
Medalha da Inconfidência nos últimos 12 anos.  Tenho na lista pessoas que estão
presas hoje. Semana que vem vou divulgar isso. Já estou com o nome de 82 pessoas
que  têm  condenação  de  1ª  instância.  Pergunto:  quem  condecorou  bandido?  O
Fernando Pimental fez um diálogo com os movimentos sociais. Sr. Presidente, pelo
zelo e pelo bom andamento dos trabalhos, a ata tem de ser traduzida na íntegra,
porque  eu  e  o  deputado  Sargento  Rodrigues  fizemos  o  encaminhamento  e,  ao
mesmo tempo, ao votarmos o projeto do Ministério Público, fizemos uma correlação
com fatos que estavam sendo abordados aqui. Penso num estudante que daqui a 20,
30 ou 50 anos vai consultar essa ata da Assembleia. Ele verá um vácuo, que algo não
foi abordado, mas que seria importante ser abordado. É importante que a ata traduza
a realidade. Ao mesmo tempo, acho que faltaram na ata votações de nomes para
presidir alguns órgãos do governo do Estado. Deveria constar na ata que houve um
encerramento da discussão e que estamos hoje em condições, como vamos estar,
logo depois dos oradores inscritos, de votar esses nomes. Quero deixar bem claro
que a ata tem de ser um instrumento futuro para a consulta das gerações, que muitas
teses  de  mestrado  e  de  doutorado  serão  escritas  sobre  este  Poder  e  sobre  as
realidades deste Poder. Acho também que a intervenção que fiz foi empobrecida pela
ata.  Fiz  uma  citação  rosiana,  de  Guimarães  Rosa,  no  início,  fiz  uma  citação
machadiana e mostrei a dialética no pensamento dos dois autores. É uma dialética de
que V. Exa. vai gostar. Quando vemos a ata fria, hoje, percebemos que isso não está
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presente. Só quero que a ata traduza aquilo  que realmente foi discutido, os fatos
como aconteceram e as palavras como foram ditas na reunião.

O presidente – Registramos as palavras do deputado Durval Ângelo. Esclarecemos
que a ata lida em Plenário traz a síntese do que aconteceu. A ata em minúcias é
publicada no Diário do Legislativo. Com a palavra, para discuti-la, o deputado João
Leite.

O deputado João Leite – Muito obrigado, presidente. Quero discutir  a  futura ata
também,  porque  o  meu  irmão  Durval  Ângelo  chamou  o  governador  Pimentel  de
prefeito. Acho que foi devido ao afã da discussão. Depois, ele pegou um machado e
destruiu a ata anterior. Fico mais com o nosso filósofo contemporâneo Tarquínius, que
representa melhor as ideias neste Plenário. No mesmo passo, presidente, sinto falta
das minhas palavras na ata. Elas retratam justamente o tema de que o meu querido
irmão Durval Ângelo tratou. Por mais poder que o papa Francisco tenha, não acredito
que consiga perdoar todos os pecados de João Pedro Stédile, principalmente depois
do ocorrido em praça pública, lá na Venezuela, quando ele conclamou a América
Latina para a liberación. Foi exatamente disso que eu tratei ontem, e não foi relatado
na ata. Eu disse que a minha questão com o João Pedro Stédile não é apenas minha.
Ele nos chamou para a briga. É importante que isso conste em ata. O Sr. João Pedro
Stédile  quer  construir  um muro  no  Brasil.  De um lado,  estarão os  bons,  que  ele
mesmo escalará. Ele estará lá, e imagino que o meu irmão Durval Ângelo também.
Com a amizade que temos, pode ser que ele me salve, leve-me para o outro lado. Eu
disse que fui jogar em Berlim, onde visitamos o muro. É uma vergonha! O Sr. João
Pedro Stédile quer dividir o Brasil. Aliás, não apenas o Brasil, mas a América Latina.
Os bons ficarão de um lado. Alguns devem ter ressuscitado. Ele não para de falar no
tal comandante Chávez,  que já morreu. Não tem jeito,  todos morreremos. O João
Leite morrerá um dia também. Não existe super-homem. O Sr. João Pedro Stédile
também morrerá. E ele quer dividir a América Latina em duas. Os perfeitos ficarão de
um lado, pois são o centro do universo e têm resposta para tudo. Não consta na ata
também a minha presença na cortina de ferro, na Romênia. Minha esposa, atleta
olímpica, foi a Moscou, e fiquei ansioso para que me dissesse sobre a cidade. Ela me
disse que não havia ninguém lá, que retiraram todo o mundo, que os atletas de outros
países não puderam ter contato com os moradores de Moscou e com os russos.
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Ficaram  conversando  com  os  moradores  da  Coreia,  da  China,  do  Japão.  Russo
mesmo ninguém viu. Eu estava aprendendo essas coisas do PT desde lá. Portanto,
presidente, essa minha fala deveria estar aí. O meu irmão, esse puro Durval, e o puro
Stédile podem ir ao papa Francisco, que é um homem bom e acharem que está tudo
perdoado.  Chamar-nos  para  a  guerra!?  Não  serão  perdoados  não,  Durval.  Não
iremos para a guerra. Amamos vocês. Não queremos guerra com vocês, mas não
aceitamos esse cabresto. Não aceitamos a divisão do Brasil entre os bons, os puros,
e nós, os maus. Não aceitamos a divisão da América Latina também. Então, gostaria
que  constasse  isso  na  ata.  Corrijam  o  meu  irmão  Durval.  O  Pimentel  agora  é
governador. Não está muito aparecido. Está muito escondido. Não sabemos onde ele
está.  Dizem  que  despacha  em  vários  lugares.  Comprou  um  avião  de
R$28.000.000,00  e  está  viajando  muito  para  Nova  Iorque.  Vamos  ver  se  o
encontramos, mas agora ele é governador. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a
ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente – Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2015

Dispõe  sobre  a  Lei  Orgânica  da  Administração  Tributária  do  Estado  de  Minas
Gerais,  disciplina  o  regime  jurídico  dos  cargos  da  carreira  de  Agente  Fiscal  do
Tesouro do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
TÍTULO I

Do Órgão da Administração Tributária Estadual
CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais
Art.  1º  –  A Receita  Estadual,  instituição  de  caráter  permanente  vinculada  ao
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interesse público como atividade essencial ao funcionamento do Estado, organizada
sob a forma de sistema, obedecerá ao regime jurídico especial estabelecido por esta
lei orgânica.

Parágrafo único – A Receita Estadual, órgão de execução subordinado à Secretaria
da Fazenda, é responsável pela administração tributária estadual.

Art. 2º – São funções institucionais da Receita Estadual:
I – gerir, administrar, planejar, normatizar e executar as atividades de fiscalização e

de imposição tributária;
II – gerir, administrar, planejar, normatizar e executar a arrecadação das receitas

públicas estaduais;
III – gerir, administrar, planejar, normatizar e executar a cobrança administrativa dos

créditos tributários e não tributários, inclusive a inscrição como dívida ativa;
IV – expedir, quando for sua atribuição, ou propor a expedição de atos normativos,

e ainda elaborar e propor anteprojetos de lei e regulamentos que versem sobre as
matérias de sua competência;

V – preparar e julgar os processos administrativo-tributários, em primeira instância,
de  contencioso  fiscal,  inclusive  nos  casos  de  pedidos  de  reconhecimento  de
imunidade, de não incidência e de isenção;

VI  –  prestar  assessoramento  na  formulação  da  política  econômico-tributária,
inclusive em relação a benefícios fiscais e incentivos financeiros e fiscais oriundos de
fundos de desenvolvimento setorial,  com base em estudos e análises de natureza
econômico-fiscal;

VII – decidir sobre o cancelamento ou qualquer outra forma de extinção de crédito
tributário e não-tributário, conforme estabelece a legislação própria;

VIII – gerir, administrar, planejar, normatizar e operar os sistemas e a tecnologia de
informação, na área de sua competência;

IX – dar solução a consultas relativas a matéria tributária;
X – supervisionar,  planejar e coordenar programas de promoção e de educação

tributárias,  podendo,  inclusive,  propor  parcerias  com  outras  entidades  da
administração pública e da sociedade civil;

XI – divulgar a legislação tributária e orientar os contribuintes;
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XII  –  exercer  o  acompanhamento  e  o  controle  das  transferências
intergovernamentais, no âmbito de sua competência;

XIII  –  participar  de órgãos colegiados de coordenação tributária  de  abrangência
regional,  nacional  ou  internacional,  ressalvados  os  de  competência  exclusiva  do
Secretário de Estado da Fazenda;

XIV – apurar a participação dos municípios no produto da arrecadação dos tributos,
nos termos previstos em lei;

XV – pronunciar-se em processos de inventários, arrolamentos e separações sobre
o valor de bens e de direitos a eles relativos, bem como representar a Secretaria da
Fazenda, como assistente técnico, nas avaliações judiciais contraditórias;

XVI – efetuar a estimativa do valor dos bens, inclusive a contraditória, para fins de
apuração da base de cálculo dos tributos estaduais e de garantias;

XVII – promover estudos e propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação
da legislação tributária estadual, bem como efetuar sua consolidação;

XVIII – preparar e julgar os processos administrativos, em primeira instância, de
pedidos de restituição de qualquer receita pública de competência do Estado;

XIX  –  celebrar  ajustes,  protocolos  e  outros  acordos,  bem  como  prestar
assessoramento  nas  proposições  de  convênios,  a  serem  firmados  com  pessoas
jurídicas  de  direito  público  ou  de  direito  privado,  de  acordo  com  a  competência
definida nas normas vigentes;

XX  –  preparar  informações  a  serem  prestadas  em  mandado  de  segurança
impetrado  contra  ato  de  autoridade  em  exercício  na  Secretaria  da  Fazenda,
relativamente aos tributos estaduais;

XXI – prestar apoio técnico aos órgãos de defesa judicial do Estado e aos demais
órgãos  e  poderes  do  Estado,  inclusive  prestando assistência  técnica  em  perícias
judiciais relacionadas com matéria de sua competência;

XXII  –  prestar  assessoramento  à  administração  indireta  na  área  de  sua
competência;

XXIII  –  orientar  e  supervisionar  as  atividades  de  produção  e  disseminação  de
informações estratégicas na área de sua competência, destinadas ao gerenciamento
de  riscos  ou  à  utilização  por  órgãos  e  entidades  participantes  de  operações



1652
____________________________________________________________________________

conjuntas, visando à prevenção e ao combate às fraudes e práticas delituosas no
âmbito da administração tributária estadual;

XXIV – executar os procedimentos de formação e instrução de auto de notícia-crime
nos crimes praticados contra a ordem tributária;

XXV – celebrar ajustes, protocolos e outros acordos com órgãos e entidades da
administração municipal, estadual, federal e entidades de direito público ou privado,
para permuta de informações, racionalização de atividades e realização de operações
conjuntas, de acordo com a competência definida nas normas vigentes;

XXVI  –  realizar  auditorias  nos  agentes  arrecadadores,  cartórios  de  registros  de
imóveis  e  tabelionatos,  nas  atividades  que  envolvam  a  administração  tributária
estadual;

XXVII – planejar, programar, orientar, coordenar, executar, supervisionar e controlar
as atividades setoriais de administração tributária estadual;

XXVIII  –  decidir  sobre  pedidos  de  moratória  e  de  parcelamento  de  créditos
tributários e não tributários;

XXIX – exercer outras atribuições ou encargos que lhe sejam correlatos.
Parágrafo único – Além das funções institucionais referidas neste artigo, compete à

Receita Estadual:
I – elaborar sugestão de proposta orçamentária do órgão a ser encaminhada ao

Secretário de Estado da Fazenda;
II – gerenciar as despesas da sua unidade orçamentária;
III  –  submeter  ao  Secretário  de  Estado  da  Fazenda  a  política  de  seleção  e

capacitação de recursos humanos.
Art. 3º – A Receita Estadual terá recursos prioritários e suficientes para a realização

de suas atividades e atuará de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastro e de informações fiscais, cabendo-lhe:

I – praticar atos próprios de gestão;
II – elaborar a proposta de sua estrutura organizacional;
III – propor o regimento interno necessário ao seu funcionamento;
IV –  realizar,  com exclusividade,  processo administrativo-disciplinar  dos Agentes

Fiscais do Tesouro do Estado em exercício no órgão;
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V – exercer outras competências que lhe sejam próprias.
Parágrafo único – Fica assegurada autonomia funcional aos integrantes da carreira

de que trata o art. 10 desta Lei Complementar.
Art. 4º – A Receita Estadual será dirigida pelo Subsecretário da Receita Estadual,

designado dentre os Agentes Fiscais do Tesouro do Estado ativos com mais de oito
anos de exercício no cargo.

Parágrafo único – O Subsecretário da Receita Estadual tomará posse em sessão
pública e solene.

CAPÍTULO II
Da Organização da Receita Estadual

Art. 5º – A Receita Estadual terá uma organização básica que contemple as funções
de tributação, arrecadação e fiscalização, com a seguinte estrutura:

I – Gabinete da Receita Estadual;
II – Conselho Superior;
III – Órgãos de Execução;
IV – Órgãos de Execução Direta.
Parágrafo único – São vinculados à Receita Estadual o quadro de pessoal efetivo

de Agente Fiscal do Tesouro do Estado e o quadro de pessoal efetivo de Técnicos do
Tesouro do Estado.

CAPÍTULO III
Das Atribuições do Subsecretário da Receita Estadual

Art. 6º – Ao Subsecretário da Receita Estadual compete, além de outras atribuições
que lhe sejam conferidas:

I – dirigir a Receita Estadual;
II – propor ao Secretário de Estado da Fazenda a estrutura básica do órgão e suas

alterações;
III – aplicar penalidades disciplinares aos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado em

exercício no órgão, na forma desta lei complementar;
IV – apresentar relatório anual das atividades da Receita Estadual ao Secretário de

Estado da Fazenda;
V – elaborar, com o objetivo de assegurar a transparência das contas públicas, o
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Demonstrativo  das  Desonerações  Fiscais,  documento  integrante  da  Proposta
Orçamentária Anual;

VI – expedir atos normativos, na área de sua competência.
CAPÍTULO IV

Do Conselho Superior
Art. 7º – O Conselho Superior terá a seguinte composição:
I – Subsecretário da Receita Estadual, que exercerá a presidência;
II – Subsecretários Adjuntos da Receita Estadual;
III – três membros, Agentes Fiscais do Tesouro do Estado no efetivo exercício de

suas funções, pertencentes ao último nível da carreira, indicados pelo Subsecretário
da Receita Estadual.

IV – quatro membros, Agentes Fiscais do Tesouro do Estado no efetivo exercício de
suas funções e pertencentes ao último nível  da  carreira,  escolhidos  em processo
eleitoral pelos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado em efetivo exercício na Receita
Estadual, para um mandato de quatro anos.

Parágrafo único – No impedimento do Subsecretário da Receita Estadual, assumirá
a presidência do Conselho o seu substituto legal.

Art. 8º – Compete ao Conselho Superior:
I – elaborar o seu regimento interno;
II  –  pronunciar-se  sobre  o  desempenho  de  integrante  da  carreira  que  esteja

cumprindo estágio probatório;
III – reexaminar matérias conflitantes com vistas a manter a unidade de orientação

do órgão;
IV – pronunciar-se sobre alterações na estrutura do órgão;
V – manifestar-se sobre a concessão de licença para qualificação profissional;
VI – manifestar-se sobre o exercício de Agentes Fiscais dos Tesouro do Estado e de

servidores da Receita Estadual, em funções externas;
VII – exercer funções de consultoria, no âmbito da Receita Estadual, em matéria de

ética funcional e de normas disciplinares;
VIII  –  pronunciar-se  nos  processos  administrativo-disciplinares  em  que  Agente
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Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  em  exercício  na  Receita  Estadual,  figure  como
indiciado, após o relatório e antes do julgamento;

IX – expedir, após aprovação do Subsecretário da Receita Estadual, provimentos
visando à simplificação e ao aprimoramento dos serviços da Receita Estadual;

X – exercer outras atividades, sempre que solicitado pelo Subsecretário da Receita
Estadual.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto no inciso VIII quando o relatório da comissão
de sindicância indicar a aplicação de penalidade prevista no inciso III do art. 121.

CAPÍTULO V
Dos Órgãos de Execução e de Execução Direta

Art. 9º – São Órgãos de Execução da Receita Estadual aqueles com funções de
coordenação, administração, integração ou especializadas em razão da matéria.

Art.  10  –  A  constituição  do  crédito  tributário  pelo  lançamento  compete
exclusivamente ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado.

TÍTULO II
Da Carreira de Agente Fiscal do Tesouro do Estado

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 11 – A carreira de Agente Fiscal do Tesouro do Estado constitui-se de oitocentos
e trinta cargos de provimento efetivo de nível superior, distribuídos em cinco classes,
conforme segue:

I – classe A, cento e setenta cargos;
II – classe B, cento e quarenta cargos;
III – classe C, cento e quarenta cargos;
IV – classe D, cento e oitenta cargos;
V – classe E, duzentos cargos.
Parágrafo único – Para os fins da distribuição de cargos prevista no  caput, ficam

acrescidos nas classes “D” e “E” os cargos providos na data de publicação desta lei
complementar,  excedentes  ao  previsto  nos  incisos  IV  e  V  deste  artigo,  que  se
extinguirão à medida que vagarem.

Art.  12  –  Compete  privativamente  ao  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  o
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exercício da ação fiscal relativa aos tributos de competência do Estado e das demais
prerrogativas e atribuições estatuídas nesta lei orgânica.

Art. 13 – São assegurados ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado os direitos, as
garantias, as prerrogativas e as atribuições estabelecidas nesta lei orgânica.

Parágrafo único – Aplicam-se, subsidiariamente, o Estatuto e Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e a legislação tributária.

CAPÍTULO II
Dos Direitos e Garantias

Art. 14 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado são assegurados especificamente:
I – garantia de estabilidade após três anos de efetivo exercício no cargo, observado

o disposto no art. 46, não podendo ser demitido senão:
a)  mediante  processo  administrativo-disciplinar  em  que  se  lhe  assegure  ampla

defesa;
b) em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho;
II  –  garantia  de  remoção  somente  motivada  com  fundamento  no  interesse  do

serviço ou em decorrência de promoção, observadas as disposições transitórias;
III  –  direito  de  requerer,  representar  e  reclamar  diretamente  à  autoridade

competente,  exceto em relação a autoridades de nível  hierárquico superior  ao do
Subsecretário da Receita Estadual.

Art.  15  –  O cônjuge  do  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  quando  servidor
estadual,  será removido, se o requerer, para a sede da unidade operacional onde
este tiver exercício ou lotação.

Parágrafo único – Não havendo condições de exercício no quadro da respectiva
repartição, será o cônjuge posto à disposição de outro serviço público estadual local.

Art. 16 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado que tenha sido removido e possua
filho  matriculado  em  estabelecimento  de  ensino  estadual  de  qualquer  grau,  terá
assegurada a matrícula em estabelecimento congênere, na sede da nova unidade
operacional  em  que  tiver  exercício  o  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  em
qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga.
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CAPÍTULO III
Dos Direitos e Prerrogativas Funcionais

Art. 17 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado, no exercício de seu cargo, são
assegurados os seguintes direitos e prerrogativas funcionais:

I – utilizar a carteira de identidade funcional, inclusive na inatividade, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, segundo modelo aprovado em regulamento, com
força legal em todo o território do Estado;

II – solicitar auxílio ou colaboração das autoridades administrativas e policiais do
Estado, civis e militares, e seus agentes, sempre que lhes for solicitado;

III  –  exercer outros  encargos ou funções correlatas  com a atividade pública,  de
relevante interesse do Estado, a juízo do Governador do Estado, ouvido o Secretário
de Estado da Fazenda;

IV  –  exercer  outras  atribuições  ou  encargos  que  lhe  confira  esta  lei  orgânica,
inclusive em disposições transitórias, e a legislação pertinente a suas atribuições ou
encargos ou em sua decorrência.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições

Art. 18 – Compete ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado, entre outras derivadas
desta  lei  orgânica  ou  cometidas  por  outras  leis  ou  regulamentos,  as  seguintes
atribuições correspondentes:

I  –  ao  exercício  exclusivo  da  administração  tributária  estadual,  compreendendo
fundamentalmente:

a) lavrar termos, intimações, notificações, autos de apreensão, na conformidade da
legislação competente;

b) dar início à ação fiscal, executar a auditoria fiscal em relação a contribuintes e
demais  pessoas  naturais  ou  jurídicas  envolvidas  na  relação  jurídico-tributária  e
constituir o crédito tributário mediante o respectivo lançamento;

c) exercer a fiscalização repressiva, com imposição das multas cabíveis, nos termos
da lei;

d)  proceder  à apreensão,  mediante lavratura  de termo,  de bens,  equipamentos,
objetos, livros, papéis e documentos em qualquer meio de armazenamento, inclusive
digital ou eletrônico, necessários ao exame fiscal;
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e) requisitar e examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso;

f) proceder à verificação do interior dos estabelecimentos de contribuintes e demais
pessoas vinculadas à situação que constitua fato gerador de tributo;

g) determinar a abertura de móveis, lacrá-los ou removê-los em caso de negativa,
até que, mediante colaboração policial ou por via judicial, seja cumprida a ordem;

h)  proceder  ao arbitramento do montante das operações realizadas pelo  sujeito
passivo da obrigação tributária, nos casos e na forma previstos em lei;

i) proceder à intimação de contribuintes e outras pessoas naturais ou jurídicas, de
direito privado ou público, a fim de prestarem informações ao fisco por força de lei;

j)  proceder  ao  arbitramento  e  fixação  de  parâmetros  de  valor  para  garantias
exigidas nas hipóteses e na forma estabelecidas na legislação tributária;

k) proceder à intimação de contribuintes ou terceiros, para ciência de decisões e de
atos administrativos de natureza tributária ou não;

l) proceder ao registro de ocorrência no relacionamento fisco-contribuinte, através
da lavratura de termo ou peça fiscal competente, nos casos e na forma prescritos na
legislação tributária;

m) proceder à lavratura de auto de desacato a autoridade fiscal, encaminhando-o à
autoridade competente para fins de direito;

n) providenciar para que seja ordenada, por intermédio da representação judicial do
Estado, a exibição de livros e documentos em casos de recusa de sua apresentação;

o) encaminhar ao Ministério Público os elementos comprobatórios para denúncia
por crime contra a ordem tributária;

p) executar auditoria nos agentes arrecadadores, cartórios de registro de imóveis e
tabelionatos, nas atividades que envolvam a Receita Estadual;

q) representar a Receita Estadual, pronunciando-se em procedimentos judiciais e
extrajudiciais  de  inventários,  arrolamentos,  separações,  divórcios  e  sobrepartilhas,
acerca dos valores de bens e de direitos a eles relativos, inclusive como assistente
técnico, nas avaliações judiciais contraditórias, e do correto lançamento do cálculo de
liquidação judicial e demais fatos geradores de tributos de competência estadual;
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r) proceder à estimativa fiscal de bens, inclusive quando contraditória, para fins de
recolhimento de tributos;

s) administrar e executar a cobrança administrativa dos créditos tributários e não
tributários, inclusive sua inscrição em dívida ativa;

t)  gerenciar  e,  em  fase  administrativa,  conceder  moratória  e  parcelamento  dos
créditos tributários e não tributários;

u) promover o encaminhamento dos créditos tributários e não tributários à cobrança
judicial,  gerenciando os procedimentos administrativos relacionados e expedindo a
Certidão de Dívida Ativa;

v) proceder a acertos de saldos nos créditos tributários e não tributários, no âmbito
de sua competência;

w) proceder ao arrolamento administrativo de bens e direitos de devedores;
x)  gerenciar  a  inclusão  e  a  exclusão  de  devedores  inadimplentes  em  cadastro

informativo, no âmbito de sua competência;
y) expedir Certidão de Situação Fiscal;
z) orientar tecnicamente as diversas áreas da Receita Estadual, no que se relacione

com a recuperação dos créditos tributários e não tributários;
aa) administrar e controlar os agentes arrecadadores e devedores do Estado;
ab)  controlar  as  metas  de  recuperação  administrativa  de  créditos,  avaliando  o

desempenho de cada unidade da Receita Estadual;
ac) responder a consultas formuladas por contribuintes no âmbito da administração

tributária estadual;
ad) prover a interpretação oficial para a aplicação da legislação tributária estadual;
ae) proceder ao levantamento de importâncias no cumprimento de alvarás judiciais;
af)  elaborar  e  expedir  normas  jurídicas  e  propor  a  edição  de  leis  e  decretos

pertinentes, relativos às atividades da Receita Estadual;
ag)  atuar  no  procedimento  administrativo-tributário  de  primeira  instância,  em

qualquer  fase  do  processo,  inclusive  no  julgamento,  e  em  segunda  instância  na
qualidade  de  membro  julgador,  representante  da  Secretaria  da  Fazenda,  ou  de
Defensor da Fazenda Pública;

ah) gerenciar,  supervisionar e especificar os sistemas de informação da Receita
Estadual;
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ai) homologar sistemas de informação e equipamentos utilizados por força de lei no
cumprimento de obrigações acessórias de natureza tributária;

aj) prestar assessoramento na formulação da política econômico-tributária, inclusive
quanto à exoneração e incentivos fiscais, na área de sua competência;

ak)  participar  de  comissões  técnicas  e  assessorar  o  Subsecretário  da  Receita
Estadual em órgãos colegiados de coordenação tributária interestadual;

al)  prestar apoio técnico aos órgãos de defesa judicial  do Estado e aos demais
órgãos e poderes, em matéria tributária;

am) exercer,  inclusive em substituição,  cargos ou funções de direção,  chefia  ou
coordenação na Receita Estadual;

an) exercer ou executar outras atividades ou encargos pertinentes à ação fiscal
relativa aos tributos dos quais o Estado detenha capacidade tributária ativa;

II  –  ao  exercício  privativo  das  demais  funções  e  atividades  de  administração
tributária do Estado, compreendendo fundamentalmente:

a) dar cumprimento à legislação tributária;
b) exercer a fiscalização preventiva através de orientação aos contribuintes com

vistas ao exato cumprimento da legislação tributária;
c) proceder à verificação de veículos de contribuintes e demais pessoas vinculadas

à situação que constitua fato gerador de tributo;
d) determinar o deslacramento ou o descarregamento de veículos para exame da

respectiva carga, quando haja indícios ou suspeita de evasão fiscal;
e) requisitar o auxílio de força pública, como medida de segurança, quando vítima

de embaraço ou desacato no exercício de suas atividades ou funções, ou quando
necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se
configure fato definido em lei como crime ou contravenção;

f) gerir os cadastros de contribuintes, de acordo com a legislação pertinente;
g) promover a integração e o compartilhamento de cadastros e informações fiscais

com as demais administrações tributárias na forma da lei ou convênio;
h) planejar e controlar a evolução da cobrança administrativa, propondo, inclusive,

programas especiais de cobrança;
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i) acompanhar, controlar e gerir o cadastro dos créditos tributários e não tributários
inscritos ou não como dívida ativa do Estado;

j) acompanhar e controlar moratória e parcelamento dos créditos tributários e não
tributários, na sua área de competência;

k)  analisar,  planejar,  programar,  acompanhar,  interpretar,  controlar  e  executar  a
arrecadação das receitas estaduais;

l) proceder a correções de dados nos documentos de arrecadação;
m)  programar,  acompanhar  e  controlar  a  arrecadação das  receitas  oriundas  de

convênios e repasses da União, no âmbito de sua competência;
n) preparar a documentação, inclusive o levantamento da situação patrimonial do

contribuinte, com vistas à execução fiscal;
o)  preparar  as  informações  a  serem  prestadas  em  processos  de  mandado  de

segurança impetrado contra autoridades em exercício na Receita Estadual;
p) elaborar estimativas de receita pública na sua área de competência;
q) propor intercâmbio com os órgãos responsáveis pela defesa judicial do Estado,

no sentido de agilizar o ingresso dos créditos tributários e não tributários;
r)  proceder à interpretação de normas que envolvam matéria de natureza fiscal,

econômica e tributária;
s)  promover  estudos  e  análises  sobre  tributação,  arrecadação,  fiscalização  e

cobrança, visando ao aperfeiçoamento e à atualização da legislação tributária;
t) apurar a distribuição, prescrita em lei, de receitas tributárias estaduais, coletando,

analisando e processando dados relativos à participação dos Municípios no produto
da arrecadação dessas receitas;

u) promover estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento do sistema tributário
nacional;

w) realizar estudos e pesquisas econômicas em matéria fiscal;
x) atuar na promoção de campanhas que visem a educação tributária;
y)  coordenar  o  desenvolvimento  de  sistemas  corporativos,  buscando  a

harmonização  e  integração  entre  os  diversos  projetos  e  compatibilizando  esses
sistemas com as novas alternativas tecnológicas disponíveis;

z) prestar apoio em matéria organizacional e operacional;
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aa) exercer ou executar outras atividades ou encargos pertinentes as demais áreas
administrativas da Secretaria da Fazenda;

ab) exercer ou executar outras atividades ou encargos que lhe sejam determinados
pela legislação tributária ou pelas autoridades competentes;

III – ao exercício das seguintes atividades vinculadas à administração tributária do
Estado:

a) desempenhar funções docentes, de coordenação ou de direção em cursos de
treinamento,  aperfeiçoamento,  especialização  e  outras  formas  de  qualificação
profissional;

b) desempenhar funções docentes, de coordenação ou de direção de cursos, em
programas  de  educação  e  promoção  tributária  destinados  à  orientação  de
contribuintes ou de profissionais de atividades vinculadas a tributos, promovidos pela
Receita Estadual;

c)  exercer,  inclusive  em  substituição,  outros  cargos  ou  funções  de  direção,
coordenação ou assessoramento em áreas da Secretaria da Fazenda;

d) exercer ou executar outras atividades ou encargos que lhe sejam determinados
por lei ou pela autoridade competente;

IV – ao exercício das seguintes atividades vinculadas à correição:
a)  fiscalizar  as  atividades  da  Receita  Estadual,  bem  como  de  seus  agentes,

realizando  inspeções  e  correições  e  sugerindo  as  medidas  necessárias  ou
recomendáveis para a racionalização e eficiência dos serviços;

b)  efetuar  com  exclusividade  os  processos  administrativo-disciplinares  em  que
sejam indiciados Agentes Fiscais do Tesouro do Estado;

c)  requisitar,  de  qualquer  autoridade,  certidões,  diligências,  exames,  pareceres
técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho de sua função;

d) exercer atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas ou delegadas.
§ 1º – As informações e os esclarecimentos prestados à autoridade administrativa

se revestirão de caráter sigiloso, sendo vedada a sua divulgação pelas autoridades a
quem forem prestados tais esclarecimentos ou informações.

§ 2º – Para o exercício das atividades previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso III, o
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Agente Fiscal do Tesouro do Estado fará jus a honorários adicionais, inclusive durante
o horário de trabalho, nos limites e condições previstas em regulamento.

CAPÍTULO V
Dos Deveres

Art. 19 – Constituem deveres do Agente Fiscal do Tesouro do Estado:
I  – dar cumprimento à legislação relativa aos tributos estaduais e nesse sentido

informar e orientar os contribuintes e demais pessoas naturais ou jurídicas sujeitas a
suas normas;

II – manter conduta compatível com a dignidade do cargo e da função pública, nos
atos de sua vida pública e privada, zelando por sua respeitabilidade pessoal e pelo
prestígio da carreira e da instituição em que está integrado;

III  –  tratar  com  urbanidade  as  partes  intervenientes,  no  desempenho  de  suas
atribuições, prestando as informações e a orientação pertinentes;

IV – desempenhar com zelo, diligência e presteza as atribuições do cargo, assim
como  os  encargos  que  lhe  forem  cometidos,  na  forma  de  lei,  regulamento  e
instruções emanadas das autoridades competentes;

V – zelar pela regularidade e celeridade dos expedientes em que intervenha no
exercício de suas atribuições;

VI – manter-se atualizado nos conhecimentos profissionais pertinentes ao exercício
de seu cargo;

VII – manter devidamente organizada sua coleção de leis, decretos, regulamentos,
instruções,  ordens  de  serviço  e  outras  normas  complementares,  que  lhe  são
fornecidos pelo Estado;

VIII  –  encaminhar  aos  órgãos  e  autoridades  competentes,  dentro  dos  prazos
estabelecidos, a documentação referente às atividades desenvolvidas no exercício do
cargo;

IX  –  dar  ciência  ao  superior  hierárquico  imediato,  sempre  que  se  afastar  da
respectiva sede de lotação ou designação;

X – guardar sigilo profissional, ressalvados os casos de requisição de autoridade
judicial no interesse da justiça e os que se relacionem com a prestação de mútua
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assistência para a fiscalização de tributos e permuta de informações entre os poderes
tributantes, na forma da legislação fiscal;

XI  –  manter  espírito  de  cooperação  e  solidariedade  com  os  companheiros  de
trabalho, dentro dos princípios da ética profissional;

XII – identificar-se funcionalmente sempre que necessário;
XIII – atender aos encargos especificados nas disposições transitórias.
Art. 20 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado é vedado exercer outra atividade

pública ou privada.
§ 1º – Para os efeitos desta lei orgânica, considera-se atividade privada proibida

aquela:
I – exercida na qualidade de empregado, mandatário ou representante mercantil,

profissional liberal, trabalhador autônomo ou similar;
II – decorrente da participação na gerência ou administração de empresa comercial

ou industrial, bem como de atividade comercial, industrial, financeira ou de prestação
de serviços, exceto como acionista, sócio quotista ou comanditário;

III – resultante de função ou mandato em sociedade civil ou fundação, salvo a que
não distribua lucro e seja de objetivo filantrópico, assistencial, associativo, cultural,
científico, recreativo ou desportivo, e desde que o exercício da função ou mandato,
nesses casos, seja gratuito e compatível com o exercício normal das atribuições do
cargo.

§ 2º – Não se aplica a proibição prevista neste artigo ao exercício de cargo de
magistério, ao mandato eletivo de cargo público e aos casos em que o Agente Fiscal
do Tesouro do Estado desempenhar funções em entidades da administração indireta
do Estado, observadas as prescrições constitucionais.

Art. 21 – O comparecimento ao trabalho poderá ser exigido em sábados, domingos
e feriados  ou  no período  da noite,  por  determinação de  superior  hierárquico,  em
casos  especiais  ou quando haja  escala  de serviços  para esse fim,  assegurado o
descanso estabelecido em lei.

CAPÍTULO VI
Do Concurso de Ingresso

Art. 22 – O ingresso na carreira de Agente Fiscal do Tesouro Estado dar-se-á na
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classe inicial, após aprovação em concurso público de provas escritas, realizado nos
termos desta lei orgânica e da legislação aplicável.

§ 1º – O concurso de ingresso poderá ser desdobrado em duas fases, ambas de
caráter  eliminatório,  sendo  a  primeira  de  provas  escritas,  seguida  de  outra  por
frequência  regular  e  aprovação  em  curso  ministrado  em  grau  de  especialização
superior,  em escola mantida ou designada pela administração fazendária, hipótese
em que o edital de abertura do concurso proverá sobre essa modalidade de ingresso
e a ajuda de custo devida ao candidato no valor de 50% (cinquenta por cento) dos
vencimentos  da  classe  A do  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  facultada  ao
servidor público estadual a opção por valor correspondente aos vencimentos a que
fizer jus no cargo que ocupar.

§ 2º – O concurso de ingresso deverá ser aberto sempre que o número de vagas na
classe inicial corresponder a 60% (sessenta por cento) dos cargos na referida classe,
apurado nos meses de junho e de dezembro de cada ano.

§ 3º – A critério do Secretário de Estado da Fazenda, ouvido o Subsecretário da
Receita  Estadual,  fica  facultada  a  realização  de  concurso  público  por  formação
profissional e/ou por área de atuação.

Art. 23 – O prazo para inscrição no concurso não será inferior a trinta dias, a contar
do trigésimo primeiro  dia  da  publicação do edital  de  abertura no  diário  oficial  do
Estado.

Art. 24 – O edital de abertura do concurso para Agente Fiscal do Tesouro do Estado
conterá, entre outras disposições sobre o assunto, os requisitos e as condições para
a inscrição,  o prazo para entrega dos pedidos,  o número de vagas existentes na
classe inicial a preencher,  os programas das matérias sobre os quais versarão as
provas escritas e os critérios de sua avaliação.

Art. 25 – São requisitos para inscrição no concurso:
I – ser brasileiro;
II – encontrar-se no gozo e exercício dos seus direitos civis;
III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
IV – ter  concluído curso de nível superior,  em grau de bacharelado, de duração

plena,  em  ciências  jurídicas  e  sociais,  ciências  econômicas,  ciências  contábeis,
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administração,  ou  outro  curso  de  mesmo  nível  e  graduação  correlato  com  as
atividades de administração tributária, conforme ficar estabelecido no regulamento do
concurso;

V – ter ilibada conduta social, profissional ou funcional e não registrar antecedentes
criminais;

VI – haver recolhido a taxa de inscrição especificada no edital.
Art. 26 – O edital de abertura do concurso poderá prever uma fase preliminar de

realização de uma ou mais provas escritas de caráter eliminatório, hipótese em que
serão  encaminhados  à  Comissão de  Ingresso exclusivamente  os  prontuários  dos
candidatos aprovados nessa etapa.

Art.  27  –  O pedido  de  inscrição,  dirigido  ao  Secretário  de  Estado da  Fazenda,
conterá  o  nome,  nacionalidade,  naturalidade,  estado  civil,  data  do  nascimento,
profissão atual e anteriores e endereços do candidato, e será instruído com a prova
do preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos no  art.  25,  observadas  as demais
prescrições do edital de abertura do concurso.

Parágrafo único – No ato da inscrição, o candidato declarará o atendimento dos
requisitos exigidos no inciso V do art. 25.

Art. 28 – A seleção dos candidatos admitidos ao concurso de ingresso compete à
Comissão de Ingresso, a cuja apreciação serão submetidos os pedidos de inscrição
devidamente instruídos, após o encerramento do prazo fixado para sua apresentação
ou concluído o processamento da fase de provas preliminares.

Art. 29 – O Secretário de Estado da Fazenda, ouvido o Subsecretário da Receita
Estadual, providenciará a designação, dentre os titulares da carreira de Agente Fiscal
do Tesouro do Estado, de um Secretário Executivo do concurso, com dois suplentes
incumbidos dos encargos de auxiliá-lo e substituí-lo nos seus impedimentos.

Parágrafo  único  –  As  atribuições  do  Secretário  Executivo,  coadjuvado por  seus
auxiliares, compreendem, além de presidir a Comissão de Ingresso, a execução de
todo o projeto do concurso em todas as suas fases até a nomeação e posse dos
candidatos aprovados.

Art.  30  –  Compete  à  Comissão  de  Ingresso,  que  será  constituída  por  ato  do
Secretário de Estado da Fazenda, ouvido o Subsecretário da Receita Estadual, e terá
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atuação em todas as fases do concurso, decidir fundamentadamente a respeito da
seleção dos candidatos, atendendo a suas qualificações e aptidões para o cargo,
bem  como  proceder  ao  julgamento  do  concurso  até  a  classificação  final  dos
candidatos aprovados.

§ 1º – A Comissão deliberará por maioria de votos, com a presença da totalidade
dos seus membros.

§ 2º – Será excluído, ainda que admitido à realização das provas, o candidato a
cujo respeito se verificar que não preenchia os requisitos exigidos para inscrição.

§ 3º – As decisões da Comissão de Ingresso, quanto ao deferimento de pedidos de
inscrição ou quanto à exclusão de candidatos do concurso, serão dadas a conhecer
aos interessados por meio de edital publicado no diário oficial do Estado, indicando
apenas  o  número  do  protocolo  de  inscrição correspondente,  para  efeito  de  sigilo
quanto à identidade do candidato.

§ 4º – A competência da Comissão de Ingresso alcança, inclusive, a apreciação do
preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  no  inciso  V  do  art.  25,  antes  da
nomeação do candidato, se julgar necessário.

Art. 31 – Concluído o julgamento dos pedidos de inscrição, o Secretário de Estado
da Fazenda promoverá a publicação da lista dos candidatos admitidos ao concurso,
determinando o início das provas.

Art. 32 – Encerradas as provas, a Comissão de Ingresso procederá ao julgamento
do concurso, propondo em relatório a listagem dos candidatos com as respectivas
notas e classificação.

Art. 33 – O resultado do concurso de ingresso será homologado pelo Secretário de
Estado da Fazenda, quando determinará a elaboração e publicação da lista definitiva
dos candidatos aprovados, de acordo com os graus obtidos e a classificação.

Art. 34 – O concurso de ingresso na carreira de Agente Fiscal do Tesouro do Estado
terá validade por dois anos a contar da data da homologação, prorrogável uma única
vez por igual período.

Art. 35 – Os membros da Comissão de Ingresso terão direito de afastar-se de suas
funções, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, durante o tempo em que
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devam  estar  presentes  às  reuniões,  ou  quando  em  realização  de  tarefas  ou
diligências de caráter especial, no interesse das atribuições do Órgão.

CAPÍTULO VII
Da Nomeação

Art.  36  –  A nomeação  dos  candidatos  aprovados  no  concurso  de  ingresso  na
carreira  de  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  obedecida  a rigorosa ordem de
classificação,  será  feita  nos  cargos  de  classe  inicial  da  carreira,  em  estágio
probatório, pelo Governador do Estado, mediante encaminhamento do Secretário de
Estado da Fazenda, atendida a existência de vaga e a conveniência do serviço.

§ 1º – A nomeação será em estágio probatório, ainda que estável no serviço público
estadual o candidato.

§ 2º – A nomeação será tornada sem efeito se o candidato não tomar posse no
prazo previsto.

CAPÍTULO VIII
Da Posse e do Exercício

Art.  37  –  O Secretário  de  Estado da Fazenda dará  posse ao Agente Fiscal  do
Tesouro do Estado, em ato solene, perante o Conselho Superior, até 30 (trinta) dias
após  a  publicação do  ato  de  nomeação  no diário  oficial  do  Estado,  período que
poderá ser prorrogado por igual prazo, por motivo justificado.

Art. 38 – Constituem condições para a posse do candidato nomeado:
I  – apresentar diploma, devidamente registrado,  de conclusão de curso de nível

superior exigido para a inscrição no concurso;
II  –  comprovar  aptidão  física  e  psíquica  para  o  cargo,  mediante  laudo  médico

emitido por órgão oficial de saúde do Estado;
III  – apresentar  prova de inexistência de antecedentes criminais,  mediante folha

corrida de todas as comarcas e órgãos da justiça em cujo território tiver o candidato
residido nos últimos cinco anos contados da data da nomeação;

IV – apresentar declaração de bens, conforme legislação vigente.
§ 1º – Para comprovação da ilibada conduta social e profissional, a Comissão de

Ingresso poderá colher informações e provas documentais a respeito do candidato
nomeado.
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§ 2º – A prova de conduta funcional, para servidor público, será feita por atestado
fornecido pela chefia da repartição em que o candidato estiver exercendo ou tenha
exercido função.

Art. 39 – O candidato nomeado terá o prazo de trinta dias, contado da publicação
do ato de nomeação no diário oficial  do Estado, prorrogável  por mais quinze dias
requeridos  por  motivo  justificado,  para  a  apresentação  dos  documentos
comprobatórios mencionados no artigo anterior.

Parágrafo único – Quando se tratar  de servidor  público em férias ou licenciado,
salvo nos casos de licença para tratamento de interesses particulares, a fluência do
prazo aludido neste artigo terá início na data em que deveria retornar ao serviço.

Art. 40 – Nomeado o candidato, serão a ele designados dia, hora e local para a
posse, do que será cientificado pessoalmente por escrito e por edital publicado no
diário oficial do Estado, com antecedência mínima de dez dias.

§  1º  –  Por  ocasião  da  posse,  o  empossando  prestará  o  compromisso de  bem
desempenhar as atribuições do cargo, lavrando-se o respectivo termo.

§ 2º – Empossado no cargo, o Agente Fiscal do Tesouro do Estado deverá entrar
em exercício no prazo de trinta dias, renovável por até mais quinze dias, mediante
motivo justificado, sob pena de ser expedido ato administrativo que torne sem efeito a
nomeação.

Art. 41 – Entrando em exercício do cargo, o Agente Fiscal do Tesouro do Estado
ficará à disposição do Subsecretário da Receita Estadual, em estágio de orientação e
treinamento profissional, pelo prazo mínimo de trinta dias, findo o qual começará a
correr  o  período  de trânsito  de  oito  dias  para  que inicie  o  exercício  na  sede da
unidade operacional para a qual foi lotado ou designado.

Parágrafo  único  –  A comunicação da efetividade correspondente ao  período de
estágio  de  orientação  e  treinamento  profissional  incumbirá  ao  responsável  pela
execução do estágio, em função de chefia.

CAPÍTULO IX
Da Lotação

Art. 42 – A lotação ou designação do Agente Fiscal do Tesouro do Estado, para
exercício  em  unidade  operacional  da  Receita  Estadual,  decorrerá  de  ato  do
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Secretário de Estado da Fazenda, respeitada a ordem de classificação no concurso
de ingresso para fins de preferência.

Parágrafo único – O ocupante do cargo de classe inicial da carreira, se lotado na
Receita Estadual, cumprirá o estágio probatório em unidade operacional sediada no
interior do Estado, salvo designação do Secretário de Estado da Fazenda na hipótese
do § 3º do art. 22.

Art. 43 – No interesse do serviço, o Agente Fiscal do Tesouro do Estado poderá ser
designado  para,  temporariamente,  desempenhar  as  suas  funções  ou  encargos
específicos  fora  da  sede  de  sua  lotação  ou  designação,  por  determinação  de
autoridade competente.

Parágrafo único – Considera-se sede a zona urbana do município em que se situa a
unidade operacional, para a qual for lotado ou designado o Agente Fiscal do Tesouro
do Estado.

Art. 44 – Os cônjuges titulares de cargos de Agente Fiscal do Tesouro do Estado
terão lotação ou designação na mesma sede de unidade operacional.

Parágrafo único – Não havendo vagas na mesma sede, o cônjuge de lotação ou
designação ulterior permanecerá à disposição da unidade operacional onde estiver
lotado o outro, até se compatibilizarem, via remoção ou promoção, as lotações ou
designações de ambos.

Art. 45 – O quadro de lotações do Agente Fiscal do Tesouro do Estado por unidade
operacional será definido por ato do Secretário de Estado da Fazenda.

CAPÍTULO X
Do Estágio Probatório

Art. 46 – O estágio probatório corresponderá ao período inicial de 3 (três) anos de
exercício  do  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  no  cargo,  durante  o  qual  será
apurada  a  conveniência  ou  não  de  sua  confirmação  na  carreira,  mediante  a
verificação dos seguintes requisitos básicos:

I – idoneidade moral;
II – disciplina;
III – assiduidade;
IV – dedicação ao serviço;
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V – eficiência no desempenho das funções inerentes ao cargo;
VI – capacidade de adaptação ao exercício das funções que lhe são pertinentes.
Parágrafo único – Fica vedada a cedência no período em que o Agente Fiscal do

Tesouro do Estado estiver cumprindo o estágio probatório.
Art. 47 – Será competente para apurar a conveniência ou não da confirmação de

que trata o artigo anterior, o Conselho Superior.
Art. 48 – O cumprimento dos requisitos pelo Agente Fiscal do Tesouro do Estado

em  estágio  probatório  será  apurado  mediante  a  apreciação  das  informações
prestadas  em  boletins  semestrais  preenchidos  pela  respectiva  chefia,
complementadas,  se  for  o  caso,  por  diligências  promovidas  por  determinação do
Conselho Superior, o qual, noventa dias antes da conclusão do estágio, providenciará
a emissão de parecer detalhado sobre o desempenho do Agente Fiscal do Tesouro do
Estado em estágio probatório, em relação a cada um dos requisitos, opinando quanto
à sua confirmação, ou não.

§ 1º – Do parecer, se contrário à confirmação, será dada vista dos autos ao Agente
Fiscal do Tesouro do Estado em estágio probatório, cabendo recurso ao Secretário de
Estado da Fazenda no prazo de quinze dias.

§ 2º – Julgando o parecer e a defesa oferecida, se houver, o Secretário de Estado
da  Fazenda,  se  considerar  aconselhável,  encaminhará  a  exoneração  do  Agente
Fiscal do Tesouro do Estado em estágio probatório.

§  3º  –  Se  o  despacho  do  Secretário  de  Estado  da  Fazenda  concluir  pela
permanência  do  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  em  estágio  probatório,  a
confirmação não dependerá de novo ato, exceto a ciência ao interessado.

§ 4º – A conclusão pela confirmação ou não do Agente Fiscal do Tesouro do Estado
em estágio probatório deverá processar-se de modo que a exoneração, se ocorrer,
ultime-se antes de findo o período de estágio.

§ 5º – Fica vedado ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado em estágio probatório o
exercício de função gratificada.

Art. 49 – O funcionário estável no serviço público estadual, que se tenha exonerado
em razão de sua investidura em estágio probatório  no cargo de Agente Fiscal do
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Tesouro  do  Estado,  retornará  de  imediato  ao  cargo  anterior  ou  ficará  em
disponibilidade, se vier a ser exonerado na forma do artigo anterior.

CAPÍTULO XI
Da Promoção

Art.  50  –  O provimento de cargos nas classes da  carreira  de Agente  Fiscal  do
Tesouro do Estado seguintes à inicial se fará em virtude de promoção considerando-
se a disponibilidade de vagas nas unidades operacionais.

Art. 51 – As promoções obedecerão aos critérios de merecimento e de antiguidade
na classe, alternadamente.

Parágrafo único – O ato de promoção mencionará o critério a que ela obedeceu,
para os devidos efeitos.

Art. 52 – A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício do Agente
Fiscal do Tesouro do Estado na classe.

§  1º  –  Ocorrendo  empate  na  classificação  por  antiguidade,  terá  preferência
sucessivamente:

I – o que tiver mais tempo de serviço na carreira;
II – o que tiver mais tempo de serviço público estadual;
III – o que tiver mais tempo de serviço público;
IV – o que tiver maior número de filhos dependentes;
V – o que for casado;
VI – o que for mais idoso.
§ 2º – Para efeitos de antiguidade, o tempo de exercício na classe será apurado em

dias.
§ 3º – Da classificação por antiguidade caberá recurso ao Secretário de Estado da

Fazenda, formulado no prazo de quinze dias, contado da data da publicação no diário
oficial do Estado da lista dos concorrentes com a respectiva classificação.

Art. 53 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado em exercício de cargo, função ou
atividade em órgão não subordinado à Secretaria da Fazenda, ou de mandato eletivo,
somente concorrerá à promoção por antiguidade.

Art. 54 – Somente concorrerá à promoção o Agente Fiscal do Tesouro do Estado
que tenha interstício de dois anos de efetivo exercício na classe.
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§ 1º – Será dispensado o interstício previsto neste artigo quando:
I – nenhum concorrente o tenha completado; ou
II – os que o tenham completado estejam impedidos de concorrer à promoção ou a

recusarem.
§ 2º – Para os efeitos do parágrafo anterior, serão consultados imediatamente os

candidatos à promoção, juntando relação atualizada das unidades operacionais em
que se verificarem vagas a prover.

Art. 55 – O merecimento, para efeito de promoção, será apurado na classe e aferido
objetivamente, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único – Em igualdade de condições de merecimento, o desempate será
feito segundo os critérios estabelecidos para promoção por antiguidade.

Art. 56 – Poderá concorrer à promoção por merecimento exclusivamente o Agente
Fiscal do Tesouro do Estado colocado nos dois primeiros terços da classe, por ordem
de antiguidade.

Parágrafo único – Não prevalecerá a regra estabelecida no "caput", devendo ser
seguida a ordem de colocação no terço restante, quando, esgotadas as consultas nos
dois primeiros terços da classe, ainda restarem vagas à promoção.

Art. 57 – Após deliberação do Secretário de Estado da Fazenda, o Subsecretário da
Receita  Estadual  determinará  a  elaboração  da  lista  dos  candidatos  à  promoção,
organizada segundo os critérios estabelecidos neste Capítulo.

Art. 58 – Será tornado sem efeito, em benefício daquele a quem cabia o direito à
promoção, o ato que promover o Agente Fiscal do Tesouro do Estado indevidamente.

§  1º  –  Não  se  obrigará  a  restituir  o  que  a  mais  tiver  recebido  o  promovido
indevidamente.

§ 2º – Terá direito à diferença de vencimentos e demais vantagens o Agente Fiscal
do Tesouro do Estado a quem cabia a promoção.

CAPÍTULO XII
Da Remoção

Art. 59 – A remoção do Agente Fiscal do Tesouro do Estado se dará por promoção,
de ofício no interesse do serviço ou a pedido.
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Art. 60 – A remoção, voluntária ou compulsória, decorre de ato do Subsecretário da
Receita Estadual, observadas as disposições transitórias.

§ 1º – A remoção voluntária, de uma para outra unidade operacional, dependerá de
pedido  do  interessado,  atendida,  em  caso  de  dois  ou  mais  pretendentes,  a
preferência estabelecida pelo critério de antiguidade na carreira, com precedência na
classe superior.

§ 2º – A remoção voluntária por permuta, possível entre Agentes Fiscais do Tesouro
do Estado da mesma classe, dependerá de pedido de ambos os interessados.

§ 3º – A remoção decorrente de promoção importará na lotação do promovido em
unidade operacional de sua escolha, procedida em função da ordem de colocação
para a promoção.

§ 4º – A permanência do promovido na sede da unidade de origem será possível
somente em caso de disponibilidade de vaga.

§ 5º – A remoção compulsória, promovida de ofício no interesse do serviço, de uma
para  outra  unidade  operacional,  dar-se-á  mediante  proposição  motivada  do
Subsecretário da Receita Estadual.

Art.  61  –  Os  pedidos  de  remoção  serão  formulados  até  quinze  dias  após  a
comunicação do ato declaratório de vagas existentes em cada unidade operacional.

§ 1º – Independentemente de outras comunicações a respeito, a de que trata este
artigo  será  feita  por  meio  de  ato  do  Secretário  de  Estado  da  Fazenda,  com
antecedência mínima de quarenta e cinco dias das promoções.

§ 2º  – Os pedidos de remoção não deverão alcançar  as unidades operacionais
declaradas  indisponíveis  por  ato  do  Secretário  de  Estado  da  Fazenda,  ouvido  o
Subsecretário da Receita Estadual, em virtude de expressos motivos de interesse do
serviço.

Art. 62 – Nos casos de remoção, a qualquer título, o Agente Fiscal do Tesouro do
Estado  terá  direito  a  trânsito  de  no  máximo  quinze  dias  contados  da  data  do
desligamento da unidade operacional de origem.

Parágrafo único – O mesmo direito caberá ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado
designado para o exercício de função gratificada, ou dispensado desta, quando o ato
implique o exercício em unidade operacional de sede diversa.
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CAPÍTULO XIII
Da Reintegração

Art. 63 – A reintegração, resultante de decisão judicial transitada em julgado, é o
retorno do Agente Fiscal do Tesouro do Estado demitido ao cargo, com ressarcimento
dos prejuízos, limitados à totalidade dos vencimentos deixados de perceber em razão
do afastamento.

Parágrafo  único  –  O  período  de  afastamento  será  computado  como tempo  de
serviço  para  todos  os  efeitos  legais,  exceto  para  efeitos  de  promoção  por
merecimento.

Art. 64 – A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado.
§  1º  –  Se  o  cargo houver  sido  transformado,  a  reintegração dar-se-á  no  cargo

resultante da transformação.
§  2º  –  Na  hipótese  de  o  cargo  ter  sido  extinto,  o  reintegrando  ficará  em

disponibilidade remunerada, aguardando aproveitamento.
Art. 65 – O reintegrando será submetido à inspeção médica e, se verificada sua

incapacidade para o exercício do cargo, será aposentado com todos os direitos e
vantagens que lhe são inerentes.

CAPÍTULO XIV
Da Reversão

Art. 66 – A reversão é o reingresso, na carreira, do Agente Fiscal do Tesouro do
Estado aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos determinantes da
aposentadoria.

Art.  67  –  Far-se-á  reversão  a  pedido  ou  de  ofício,  em  vaga  na  classe  a  que
pertencia o aposentado, e dependerá:

I – de o revertendo:
a) não ter idade superior a sessenta anos, na data da protocolização do pedido ou,

se de ofício, na data da publicação do respectivo ato no diário oficial do Estado;
b)  preencher  os  requisitos  previstos  no  inciso  V  do  art.  25,  mediante  prova

atualizada compreendendo o período de tempo desde sua aposentadoria;
c) ter aptidão física e psíquica para o exercício do cargo, comprovada por laudo

médico emitido por órgão oficial de saúde do Estado;
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II – de não haver candidato aprovado em concurso, em condições de nomeação, no
caso de reversão na classe inicial.

Art.  68 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado que haja revertido à atividade
somente concorrerá a promoção após o cumprimento do interstício de dois anos de
efetivo serviço, salvo se nenhum da classe o tenha adquirido ou se todos estiverem
impedidos na forma da lei, contados, o mérito e a antiguidade, a partir  da data da
reversão.

Art. 69 – O tempo em que o Agente Fiscal do Tesouro do Estado esteve aposentado
será  computado,  na  hipótese  de  reversão,  exclusivamente  para  fins  de  nova
aposentadoria.

CAPÍTULO XV
Do Aproveitamento

Art. 70 – Aproveitamento é o retorno ao efetivo exercício do cargo do Agente Fiscal
do Tesouro do Estado.

§ 1º – O aproveitamento dependerá de prova de aptidão física e psíquica para o
exercício do cargo, comprovada por laudo médico emitido por órgão oficial de saúde
do Estado.

§ 2º – Provada a incapacidade definitiva, será o Agente Fiscal do Tesouro do Estado
aposentado na classe do cargo anteriormente ocupado.

Art. 71 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado será obrigatoriamente aproveitado
em cargo da mesma classe que anteriormente ocupava, ou superior, se promovido,
ou, ainda, equivalente, se extinto ou transformado.

§  1º  –  Enquanto  não  houver  vaga,  o  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  em
disponibilidade poderá ser convocado para a prestação de serviço compatível com o
cargo anteriormente ocupado.

§  2º  –  Se,  no  prazo  de sessenta  dias,  o  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado
aproveitado ou convocado não tomar posse no cargo, ou não entrar no exercício dele,
será  tornado  sem  efeito  o  aproveitamento  ou  a  convocação  e  cassada  a
disponibilidade.

Art. 72 – A cassação da disponibilidade será precedida de processo administrativo
em que se assegure ao processado ampla defesa.
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CAPÍTULO XVI
Da Vacância

Art. 73 – A vacância de cargo de Agente Fiscal do Tesouro do Estado decorrerá de:
I – promoção;
II – exoneração;
III – demissão;
IV – aposentadoria;
V – readaptação;
VI – recondução;
VII – falecimento.
Parágrafo único – A abertura da vaga ocorrerá na data da publicação da lei que

criar o cargo ou do ato que formalizar qualquer das hipóteses previstas neste artigo.
Art. 74 – A exoneração se dará:
I – a pedido;
II – de ofício, quando:
a) não forem satisfeitas as condições do estágio probatório;
b) ocorrer exercício em outro cargo de provimento efetivo, ressalvados os casos de

acumulação permitida em lei.
Art. 75 – A demissão decorrerá da aplicação de pena disciplinar na forma prevista

em lei.
CAPÍTULO XVII

Do Tempo de Serviço
Art. 76 – A apuração do tempo de serviço, tanto na classe como na carreira, para

efeitos de promoção, substituição, aposentadoria e demais vantagens, será feita em
dias convertidos em anos, considerados estes de trezentos e sessenta e cinco dias.

Art.  77 – São considerados de efetivo exercício os afastamentos do serviço em
virtude de:

I – férias;
II – casamento, até oito dias consecutivos;
III  –  falecimento  de  ascendente,  descendente,  padrasto,  madrasta,  cônjuge,
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companheiro,  sogro,  enteado,  irmão,  menor  sob  guarda  ou  tutela  e  incapaz  sob
curatela, até oito dias;

IV – doação de sangue, um dia por mês, mediante comprovação;
V  –  exercício  pelo  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  de  outro  cargo  de

provimento em comissão, exceto para efeito de promoção por merecimento;
VI – júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII – desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, exceto para

promoção por merecimento;
VIII  –  missão ou estudo em outros  pontos  do  território  nacional  ou  no  exterior,

quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo Governador  do
Estado e sem prejuízo da retribuição pecuniária;

IX – deslocamento para nova sede na forma dos arts. 41 e 62;
X – realização de provas, na forma da lei;
XI – assistência a filho portador de necessidades especiais, na forma da lei;
XII – prestação de prova em concurso público;
XIII  –  participação  em  programas  de  treinamento  regularmente  instituídos,

relacionados às atribuições do cargo;
XIV – licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família, com remuneração;
c) prêmio por assiduidade;
d)  por  motivo  de  acidente  em  serviço,  agressão  não  provocada  ou  doença

profissional;
e) para concorrer a mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
f)  para desempenho de mandato  classista,  exceto para  efeito  de promoção por

merecimento;
g) para qualificação profissional;
h) especial para fins de aposentadoria;
XV – moléstia, devidamente comprovada por atestado médico, até 3 (três) dias por

mês, mediante pronta comunicação à chefia imediata;
XVI – participação em assembleia e atividades sindicais;
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XVII – convocação para serviço militar ou outros serviços por lei obrigatórios;
XVIII – disponibilidade remunerada.
Art.  78  – O tempo de serviço  público  federal,  estadual  e municipal,  prestado à

administração pública direta e indireta, inclusive fundações de direito público, será
computado integralmente para fins de gratificações e adicionais por tempo de serviço,
aposentadoria e disponibilidade.

Art.  79  –  É  vedada  a  contagem  cumulativa  de  tempo  de  serviço  prestado
concomitantemente  em  mais  de  um  cargo  ou  função  em órgão  ou  entidade  dos
Poderes da União, Estados, Municípios, em autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas públicas.

Art. 80 – Será computado, para efeito de aposentadoria, o tempo de contribuição,
na forma da lei.

CAPÍTULO XVIII
Da Remuneração

Seção I
Dos Vencimentos

Art. 81 – Os vencimentos dos cargos da carreira de Agente Fiscal do Tesouro do
Estado são constituídos de uma parte básica e de uma parcela variável.

Art. 82 – As alterações no valor da parcela básica de que trata o artigo anterior
serão efetuadas por lei para o cargo da classe inicial da carreira, do qual derivarão os
valores das demais classes, obedecidos, para seu cálculo, fatores de multiplicação,
em escalonamento vertical.

Parágrafo  único  –  O  escalonamento  da  parcela  básica  dos  vencimentos  dos
integrantes da carreira de Agente Fiscal do Tesouro do Estado observará a seguinte
correspondência:

I – classe A, 100;
II – classe B, 106;
III – classe C, 111;
IV – classe D, 116;
V – classe E, 121.
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Seção II
Das Vantagens Pecuniárias

Art.  83  –  Além  dos  vencimentos,  aos  Agentes  Fiscais  do  Tesouro  do  Estado
poderão ser concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

I – gratificações especiais:
a) de direção e de assessoramento;
b) de substituição;
II – avanços;
III – adicionais por tempo de serviço;
IV – gratificação de férias;
V – gratificação natalina;
VI – diárias;
VII – ajuda de custo;
VIII – auxílio-moradia;
IX – abono familiar;
X – auxílio-funeral;
XI – gratificação de permanência em serviço;
XII – outras gratificações estabelecidas em lei.

Seção III
Das Gratificações Especiais

Art. 84 – Terão direito à gratificação de que trata a alínea “a” do inciso I do art. 83 os
Agentes Fiscais do Tesouro do Estado no exercício, na Secretaria da Fazenda, de
funções de direção e de assessoramento, nos termos da lei.

Parágrafo único – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado designado para substituir
o  detentor  de  gratificação de  direção perceberá  a  gratificação correspondente  na
proporção  dos  dias  de  efetiva  substituição  iguais  ou  superiores  a  dez  dias
consecutivos.

Art. 85 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado, quando exercer a acumulação de
suas funções com as de outro cargo da carreira, ainda que parcialmente, perceberá,
a título de gratificação de que trata a alínea “b” do inciso I do art. 83, até o limite de
um 1/3 (um terço) do vencimento de seu cargo por período mensal de substituição,
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proporcionalmente  à  extensão  das  atribuições  assumidas,  nos  termos  do
regulamento.

§ 1º – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado que fizer jus à gratificação prevista no
“caput”  a perceberá na proporção dos dias de efetiva substituição, se em período
inferior a trinta dias.

§ 2º – Em nenhum caso poderá ocorrer percepção simultânea de mais de duas
gratificações de substituição por Agente Fiscal do Tesouro do Estado.

Seção IV
Dos Avanços

Art. 86 – Os Agentes Fiscais do Tesouro do Estado perceberão automaticamente
avanços  na  forma  da  lei,  que  incidirão  sobre  a  parte  básica  do  vencimento  do
respectivo cargo.

Seção V
Dos Adicionais por Tempo de Serviço

Art. 87 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado perceberá automaticamente, ao
completar quinze e vinte e cinco anos de serviço público, respectivamente, o adicional
de 15% (quinze por cento) e de 25% (vinte e cinco por cento), que incidirá sobre a
parte básica do vencimento de seu cargo.

Parágrafo único – A concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) fará
cessar o de 15% (quinze por cento), anteriormente concedido.

Seção VI
Da Gratificação de Férias

Art. 88 – A remuneração correspondente às férias será acrescida de gratificação de
1/3 (um terço).

Parágrafo  único  –  O  pagamento  da  remuneração  mensal,  juntamente  com  a
gratificação de férias, será efetuado antecipadamente ao Agente Fiscal do Tesouro do
Estado que o requerer.

Seção VII
Da Gratificação Natalina

Art. 89 – Será concedida ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado que esteja no
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desempenho  de  suas  funções  uma  gratificação  natalina  correspondente  à  sua
remuneração integral devida no mês de dezembro.

§ 1º – A gratificação de que trata este artigo corresponderá a 1/12 (um doze avos)
da remuneração a que fizer jus o Agente Fiscal do Tesouro do Estado no mês de
dezembro,  por  mês  de  efetivo  exercício,  considerando-se  as  frações  iguais  ou
superiores a quinze dias como mês integral.

§ 2º – O pagamento da gratificação natalina será efetuado até o dia 20 do mês de
dezembro de cada ano.

§ 3º  – A gratificação natalina  é  devida  ao Agente  Fiscal  do  Tesouro  do Estado
afastado de suas funções sem prejuízo da remuneração e demais vantagens.

§ 4º – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado exonerado terá direito à gratificação
natalina,  proporcionalmente  aos meses de exercício,  calculada na forma do § 1º,
sobre a remuneração do mês da exoneração.

§ 5º – É extensiva aos inativos a percepção da gratificação natalina, cujo cálculo
incidirá sobre as parcelas que compõem seus proventos.

Seção VIII
Das Diárias

Art. 90 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado que se deslocar temporariamente
de sua sede em objeto de serviço, terá direito a diárias, pagas antecipadamente e
fixadas em ato do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 1º – A diária será para cobertura de despesas de alimentação e hospedagem e no
valor de até 1/40 (um quarenta avos) da parte básica do vencimento da classe E.

§ 2º – Quando se tratar de deslocamento para fora do Estado, o valor da diária
corresponderá a até o quádruplo do previsto no parágrafo anterior.

Seção IX
Da Ajuda de Custo

Art. 91 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado, por ocasião da lotação inicial, de
promoção ou de remoção compulsória, será paga uma ajuda de custo destinada ao
ressarcimento  de  despesas  de  viagem,  mudança  e  instalação  no  valor
correspondente aos vencimentos do cargo que deva assumir.
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§ 1º – Na hipótese de não haver mudança no domicílio do Agente Fiscal do Tesouro
do Estado, não será paga a ajuda de custo.

§ 2º – A ajuda de custo será paga antes da mudança do Agente Fiscal do Tesouro
do Estado, e restituída, devidamente atualizada, caso a mudança não se efetive.

Seção X
Do Auxílio-Moradia

Art. 92 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado designado para ter exercício fora
do Estado será pago auxílio-moradia com a função de ressarcimento de despesa com
aluguel de residência, a ser fixado em lei, não excedente a 15% (quinze por cento)
dos vencimentos da Classe E do cargo.

Seção XI
Do Abono Familiar

Art. 93 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado ativo ou inativo será concedido
abono  familiar  nos  termos  do  Estatuto  e  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Seção XII
Do Auxílio-Funeral

Art. 94 – Ao cônjuge sobrevivente ou companheiro, ou em sua falta, aos herdeiros
do Agente Fiscal do Tesouro do Estado, ainda que aposentado ou em disponibilidade,
será pago auxílio-funeral por ocasião do óbito, equivalente aos vencimentos do cargo
titulado ou daquele em que se deu a inativação.

Parágrafo único – Aquele que, na falta das pessoas enumeradas no caput, houver
custeado  o  funeral  do  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  será  indenizado  da
despesa comprovada, limitada ao montante a que se refere este artigo.

Seção XIII
Da gratificação de permanência em serviço

Art.  95  –  Ao  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  que  adquirir  direito  à
aposentadoria  voluntária  com  proventos  integrais  e  cuja  permanência  no
desempenho  de suas  funções  for  julgada  conveniente  e  oportuna  para  o  serviço
público poderá ser deferida, por ato do Governador, uma gratificação especial de 35%
(trinta e cinco por cento) do vencimento básico.
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Parágrafo único – A gratificação de que trata este artigo, que tem natureza precária
e  transitória,  será  deferida  por  período  máximo  de  dois  anos,  sendo  admitidas
renovações por igual período, mediante iniciativa da chefia imediata do Agente Fiscal
do Tesouro do Estado e juízo de conveniência e oportunidade do Governador.

Seção XIV
Da Pensão

Art. 96 – Aos dependentes do Agente Fiscal do Tesouro do Estado que vier a falecer
é assegurada pensão na forma da lei.

CAPÍTULO XIX
Das Vantagens não Pecuniárias

Art. 97 – Aos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado são asseguradas as seguintes
vantagens não pecuniárias:

I – férias;
II – licença para tratamento de saúde;
III – licença por acidente em serviço;
IV – licença à gestante, à adotante e à paternidade;
V – licença para concorrer a mandato público eletivo;
VI – licença para exercer mandato público eletivo;
VII – licença especial para fins de aposentadoria;
VIII – licença para o desempenho de mandato classista;
IX – licença por motivo de doença em pessoa da família;
X – licença-prêmio;
XI – licença para tratar de interesses particulares;
XII – licença para qualificação profissional;
XIII – licença para casamento ou por luto;
XIV – licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro;
XV – assistência a filho portador de necessidades especiais.

Seção I
Das Férias

Art. 98 – Os Agentes Fiscais do Tesouro do Estado gozarão, anualmente, trinta dias
de férias individuais, de acordo com a escala aprovada pelas respectivas chefias.
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§ 1º – É facultado o gozo de férias em dois períodos, não inferiores a dez dias
consecutivos.

§ 2º – Na organização da escala, as chefias conciliarão as exigências do serviço
com os interesses dos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado.

§  3º  –  As  férias  dos  Agentes  Fiscais  do  Tesouro  do  Estado  poderão  ser
interrompidas por necessidade de serviço.

§ 4º – Somente após o primeiro ano de exercício, adquirirão os Agentes Fiscais do
Tesouro do Estado direito a férias.

Art. 99 – Ao entrar no gozo de férias e ao reassumir o exercício de seu cargo, o
Agente Fiscal do Tesouro do Estado comunicará à chefia.

Parágrafo único – Na comunicação do início das férias, deverá constar o endereço
onde poderá ser encontrado.

Seção II
Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 100 – A licença para tratamento de saúde será concedida ao Agente Fiscal do
Tesouro do Estado na forma do Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Seção III
Da Licença por Acidente em Serviço

Art.  101  –  O  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  acidentado em  serviço  será
licenciado com vencimentos integrais, na forma do Estatuto e Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Seção IV
Da Licença à Gestante, à Adotante e à Paternidade

Art. 102 – À Agente Fiscal do Tesouro do Estado gestante será concedida, mediante
inspeção médica, licença de cento e oitenta dias, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único – No caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento, a Agente
Fiscal do Tesouro do Estado reassumirá o exercício do cargo, salvo determinação
médica em contrário.

Art. 103 – À Agente Fiscal do Tesouro do Estado adotante será deferida licença a
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partir  da  concessão  do  termo  de  guarda,  ou  da  adoção,  sem  prejuízo  da
remuneração, proporcional à idade do adotado:

I – de zero a dois anos, cento e oitenta dias;
II – de mais de dois até quatro anos, cento e cinquenta dias;
III – de mais de quatro até seis anos, cento e vinte dias;
IV – de mais de seis anos, desde que menor, noventa dias.
Art. 104 – Pelo nascimento ou adoção de filho, desde que menor de idade, o Agente

Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  terá  direito  à  licença  paternidade  de  quinze  dias
consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

Seção V
Da Licença para Concorrer a Mandato Público Eletivo e para seu Exercício

Art. 105– O Agente Fiscal do Tesouro do Estado que concorrer a mandato público
eletivo será licenciado na forma da legislação eleitoral.

Art. 106 – Eleito, o Agente Fiscal do Tesouro do Estado ficará afastado do exercício
do cargo a partir da posse.

Art. 107 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado investido em mandato público
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I – tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo;
II – investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado

optar pela sua remuneração;
III – investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, sem

prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b)  não  havendo  compatibilidade  de  horário,  será  afastado  do  cargo,  sendo-lhe

facultado optar pela sua remuneração.
§ 1º – No caso de afastamento do cargo, o Agente Fiscal do Tesouro do Estado

continuará contribuindo para o órgão da previdência e assistência do Estado, como
se em exercício estivesse, contando o tempo de serviço para todos os efeitos legais,
exceto para a promoção por merecimento.

§ 2º – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado investido em mandato público eletivo
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não  poderá  ser  removido  de  ofício  para  sede  diversa  daquela  onde  exerce  o
mandato.

Seção VI
Da Licença Especial para Fins de Aposentadoria

Art.  108  –  Decorridos  trinta  dias  da  data  em  que  tiver  sido  protocolado  o
requerimento  da  aposentadoria,  o  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  será
considerado em licença especial  remunerada,  podendo afastar-se do exercício de
suas atividades, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido.

§  1º  –  O  pedido  de  aposentadoria  de  que  trata  este  artigo  somente  será
considerado após terem sido averbados todos os tempos computáveis para esse fim.

§ 2º – O período de duração desta licença será considerado como tempo de efetivo
exercício para todos os efeitos legais.

Seção VII
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista

Art. 109 – É assegurado ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado o direito à licença
para o desempenho de mandato classista, com a remuneração do respectivo cargo,
sendo  considerado  de  efetivo  exercício  o  afastamento,  exceto  para  efeito  de
promoção por merecimento.

Parágrafo único – A licença de que trata este artigo será concedida nos casos e
termos da lei.

Seção VIII
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 110 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado poderá obter licença por motivo de
doença em ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, enteado, irmão, menor
sob guarda ou tutela e incapaz sob curatela, desde que indispensável sua assistência
pessoal  e  permanente  ao  enfermo  e  que  esta  não  possa  ser  prestada
simultaneamente com o exercício do cargo.

Art. 111 – O Secretário de Estado da Fazenda concederá a licença à vista do laudo
de inspeção de saúde expedido pelo órgão estadual competente e das informações
prestadas pelo Agente Fiscal do Tesouro do Estado.

Art. 112 – A licença de que trata o art. 110 será concedida:
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I – com a remuneração total, até noventa dias;
II – com 2/3 (dois terços) da remuneração, no período que exceder a noventa dias e

não ultrapassar a cento e oitenta dias;
III – com 1/3 (um terço) da remuneração, no período que exceder a cento e oitenta

dias e não ultrapassar a trezentos e sessenta e cinco dias;
IV – sem remuneração, no período que exceder a trezentos e sessenta e cinco)dias

até o máximo de setecentos e trinta dias.
Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, as licenças, pela mesma moléstia,

com intervalos inferiores a trinta dias, serão consideradas como prorrogação.
Seção IX

Da Licença-Prêmio
Art.  113  –  Ao  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  que,  por  um  quinquênio

ininterrupto, não houver se afastado do exercício de suas funções, é assegurado o
direito à concessão de três meses de licença-prêmio por assiduidade, com todas as
vantagens do cargo como se nele estivesse em exercício.

§ 1º – O gozo de licença-prêmio será autorizado na forma prevista nesta lei para o
gozo de férias.

§ 2º – A licença-prêmio poderá ser gozada no todo ou em parcelas não inferiores a
um mês.

Seção X
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 114 – Após três anos de efetivo exercício, o Agente Fiscal do Tesouro do Estado
poderá obter licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares.

§ 1º – A licença não poderá ultrapassar vinte e quatro meses, nem ser repetida
antes de dois anos de seu término ou interrupção na forma do § 3º.

§  2º  –  A licença  será  negada  pelo  Secretário  de  Estado  da  Fazenda  quando
inconveniente ao interesse do serviço.

§ 3º – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado poderá desistir da licença a qualquer
tempo.

§ 4º – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado requerente, salvo motivo de imperiosa
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necessidade,  a  juízo  do  Secretário  de  Estado  da  Fazenda,  deverá  aguardar  em
exercício a concessão da licença.

Seção XI
Da Licença para Qualificação Profissional

Art.  115 –  A qualificação profissional  constitui  prerrogativa  inerente ao  cargo de
Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  que  poderá  obter  licença  do  Secretário  de
Estado  da  Fazenda  para  afastar-se  de  suas  funções,  com  ou  sem  prejuízo  dos
vencimentos, a fim de, no País ou no exterior, observada a regulamentação própria:

I – frequentar cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação;
II – participar de congressos, simpósios ou outras promoções similares.
Parágrafo  único  –  A licença  para  frequentar  cursos  de  pós-graduação  somente

poderá ser concedida ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado com mais de três anos
de efetivo exercício no cargo e dependerá de deliberação do Conselho Superior.

Seção XII
Da Licença para Casamento ou por Luto

Art. 116 – Serão concedidos, com todas as vantagens, até oito dias de licença ao
Agente Fiscal do Tesouro do Estado que:

I – contrair matrimônio;
II – perder, por falecimento, ascendente, descendente, padrasto, madrasta, cônjuge,

companheiro,  sogro,  enteado,  irmão,  menor  sob  guarda  ou  tutela  e  incapaz  sob
curatela.

Parágrafo único – As licenças de que trata o  caput independem de requerimento
escrito e serão concedidas pelo superior imediato, à vista da respectiva certidão.

Seção XIII
Da Licença para Acompanhar o Cônjuge ou Companheiro

Art.  117  –  O  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  terá  direito  à  licença  sem
vencimentos  quando  seu  cônjuge  ou  companheiro,  independentemente  de
solicitação, for transferido para o exterior ou para Município situado em outro Estado.

§ 1º – A licença será concedida mediante requerimento devidamente instruído e
vigorará pelo tempo em que perdurar  o afastamento do cônjuge ou companheiro,
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observado o disposto no artigo seguinte, devendo ser renovada de dois em dois anos,
sem que possa exceder, no entanto, dez anos.

§ 2º – Durante a licença de que trata este artigo, o Agente Fiscal do Tesouro do
Estado não contará tempo de serviço para qualquer efeito.

Art.  118 – Cessado o motivo da licença, ou concluído o período desta sem que
tenha sido requerida a sua renovação, o Agente Fiscal do Tesouro do Estado deverá
reassumir o exercício no prazo máximo de trinta dias.

Seção XIV
Da Assistência a Filho Portador de Necessidades Especiais

Art.  119 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado pai,  mãe ou responsável por
portador  de  necessidades  especiais,  físicas  ou  mentais,  em  tratamento,  fica
assegurado,  quando necessária,  a  redução de 50% (cinquenta)  por cento de sua
carga de trabalho, na forma da lei.

CAPÍTULO XX
Da Aposentadoria

Art. 120 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado será aposentado nos termos da
legislação aplicável aos servidores regidos pelo Estatuto e Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO XXI
Das Normas Disciplinares

Seção I
Das Penalidades e sua Aplicação

Art. 121 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado está sujeito às seguintes penas
disciplinares:

I – advertência;
II – censura;
III – suspensão;
IV – demissão;
V – demissão a bem do serviço público;
VI – cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.
Art. 122 – A pena de advertência será aplicada quando ocorrer:
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I – negligência no exercício das atribuições funcionais;
II – desobediência às determinações e instruções das chefias e órgãos superiores.
Parágrafo único – A pena de advertência será aplicada verbal e pessoalmente, de

forma reservada, e não constará dos assentamentos funcionais.
Art.  123  –  A pena  de  censura,  imposta  por  escrito  em  caráter  reservado,  será

aplicada nos casos de:
I – violação intencional dos deveres funcionais;
II – negligência ou desobediência reiterada;
III – incontinência de conduta;
IV – reincidência em falta punida anteriormente com pena de advertência.
Art. 124 – A pena de suspensão será aplicada nos casos de:
I – reincidência em falta punida com pena de censura;
II – afastamento do exercício da função, fora dos casos admitidos em lei, salvo se

cominada pena mais grave;
III – prática de ato incompatível com a dignidade do cargo ou da função.
§ 1º – A pena de suspensão, que não excederá sessenta dias, importará na perda

de 50% (cinquenta por  cento) da remuneração e da contagem total  do tempo de
serviço  nesse  período,  não  podendo  coincidir  com  férias  ou  licença  concedida  a
qualquer título.

§  2º  –  Serão consideradas  atenuantes,  na  aplicação  da  pena de suspensão,  a
ausência  de  antecedentes  disciplinares  desabonatórios  e  a  prestação  de  bons
serviços à Secretaria da Fazenda.

Art. 125 – Por conveniência do serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida
em multa, hipótese em que o punido permanecerá em exercício da função com a
perda de 1/3 (um terço) da remuneração e sem interrupção da contagem do tempo de
serviço.

Art. 126 – A pena de demissão será aplicada nos casos de:
I – abandono de cargo, assim considerada a interrupção injustificada do exercício

das funções inerentes por mais de trinta dias consecutivos;
II  –  ausência  ao  serviço  sem  causa  justificada  por  mais  de  sessenta  dias,

intercaladamente, no período de doze meses;
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III  – condenação judicial pela prática de crime ao qual seja cominada a pena de
reclusão nos limites previstos na legislação penal.

Art. 127 – A pena de demissão a bem do serviço público será aplicada nos casos
de:

I – improbidade administrativa;
II – condenação por crime contra a administração pública.
Art. 128 – As penas previstas nos incisos IV, V e VI do art. 121 somente poderão ser

aplicadas  com  base  em  processo  administrativo-disciplinar  ou  decisão  judicial
transitada em julgado.

Parágrafo único – No caso de aplicação de pena decorrente de falta que constitua
também crime de ação pública, a autoridade competente encaminhará os autos ao
Ministério Público para os fins de direito.

Art.  129  –  Mediante  processo  administrativo-disciplinar  poderá  ser  cassada  a
aposentadoria ou disponibilidade de Agente Fiscal do Tesouro do Estado em virtude
de ato ilícito que tenha praticado quando ainda em atividade funcional, nos casos em
que esta lei orgânica comine penas de demissão ou de demissão a bem do serviço
público.

Art. 130 – A reincidência caracteriza-se pelo cometimento de falta disciplinar, após a
aplicação de pena definitiva, por falta a que se comine pena de igual natureza e grau,
ou mais grave.

Parágrafo  único  –  A  reincidência  somente  opera  efeitos  se  a  segunda  falta
disciplinar  for  cometida  antes  de  transcorridos  dois  anos  da  aplicação  da  pena
anterior, em caráter definitivo.

Art. 131 – Constarão dos assentamentos individuais do Agente Fiscal do Tesouro do
Estado as penalidades que lhe forem impostas, sendo vedada a identificação nominal
por ocasião da publicação, a não ser nos casos de demissão, de demissão a bem do
serviço público, de cassação de aposentadoria ou de cassação de disponibilidade.

Parágrafo único – Fica vedado fornecer a terceiros certidão relativa a penalidades
aplicadas, salvo nos casos estabelecidos em lei ou requisição judicial.

Art. 132 – São competentes para a aplicação das penas disciplinares:
I – o Governador do Estado, em qualquer caso;
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II – o Secretário de Estado da Fazenda, na hipótese de pena de suspensão por até
sessenta dias ou multa;

III – o Subsecretário da Receita Estadual, na hipótese de pena de suspensão por
até trinta dias ou multa;

IV – o superior imediato nas hipóteses de advertência ou censura.
Parágrafo  único  –  O  Conselho  Superior  deverá  apresentar  parecer  antes  da

aplicação das penas disciplinares a Agente Fiscal do Tesouro do Estado, em exercício
na Receita Estadual.

Seção II
Da Prescrição da Aplicação das Penalidades

Art. 133 – A aplicação das penas disciplinares prescreve:
I – em seis meses, quanto à advertência e à censura;
II – em doze meses, nos casos de suspensão ou multa;
III – em dezoito meses, por abandono de cargo ou faltas sucessivas ao serviço;
IV  –  em  vinte  e  quatro  meses,  quanto  às  infrações puníveis  com cassação de

aposentadoria ou de disponibilidade, e demissão.
§ 1º – O prazo de prescrição começa a fluir desde a data da ocorrência do ato

faltoso  e  a  contagem  do  mesmo  é  suspensa  pela  adoção  de  procedimento
administrativo para apuração de responsabilidade, retomando-se a contagem quando
vencido o prazo legal para conclusão do procedimento adotado sem que tenha sido
concluído, não correndo no período de férias ou licença em relação aos incisos I e II
deste artigo.

§ 2º – Quando a falta constituir também crime ou contravenção, a prescrição será
regulada pela lei penal.

Seção III
Da Sindicância

Art.  134  –  A sindicância  será  realizada  como  condição  para  a  aplicação  das
penalidades previstas nos incisos II e III do art. 121 ou quando a falta funcional não
se revelar evidente ou for incerta a sua autoria.

Art.  135 –  O Secretário  de  Estado  da  Fazenda  ou o  Subsecretário  da  Receita
Estadual,  ao  determinar  a  sindicância,  poderá,  de  acordo  com  a  natureza  da
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irregularidade, designar um ou mais Agentes Fiscais do Tesouro do Estado, até o
máximo de três, para realizá-la, mediante portaria a ser publicada no Diário Oficial do
Estado.

Art. 136– Na realização da sindicância, será observado o seguinte procedimento:
I – a comissão, ou o sindicante, em sigilo, verificará os fatos e as circunstâncias em

que os mesmos ocorreram, inquirindo o  autor  da  representação,  se houver,  e  as
testemunhas, e apreciará os documentos que possam esclarecer a informação;

II – a seguir, ouvirá o indiciado, assinando-lhe o prazo de cinco dias para produzir
justificação ou defesa, possibilitando-lhe apresentar provas, arrolar testemunhas, até
o máximo de cinco, oferecer alegações escritas e juntar documentos;

III  – colhidas as provas, em dez dias, o sindicante, ou a comissão, em idêntico
prazo, apresentará relatório com as conclusões finais ao Subsecretário da Receita
Estadual;

IV – recebido o processo apto para decisão, o Subsecretário da Receita Estadual,
no prazo de vinte dias, se pronunciará, e, caso a aplicação da pena sugerida não seja
de sua competência, remeterá o processo ao Secretário de Estado da Fazenda, que,
no  prazo  de  dez  dias,  proferirá  decisão,  caso  não  sejam  determinadas  novas
diligências.

Art. 137 – A sindicância será realizada em noventa dias, salvo motivo plenamente
justificado.

Art.  138  –  Aplicam-se  à  sindicância,  no  que  forem  compatíveis,  as  normas  do
processo administrativo-disciplinar.

Seção IV
O Processo Administrativo-Disciplinar

Art. 139 – O processo administrativo-disciplinar será instaurado por determinação
do Secretário de Estado da Fazenda ou do Subsecretário da Receita Estadual, para
apurar a responsabilidade de Agente Fiscal do Tesouro do Estado, sempre que tiver
notícia  de  irregularidades  que  possam  importar  na  aplicação  das  penalidades
previstas nos incisos IV a VI do art. 121, assegurada ao indiciado ampla defesa, nos
termos do Título V do Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis
do Estado de Minas Gerais.
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Seção V
Do Procedimento por Acumulação Proibida

Art.  140 – Em caso de acumulação de cargos não permitida, será instaurado o
procedimento  administrativo  ante  o  conhecimento  do  fato  pela  autoridade
competente, o qual seguirá o rito prescrito nesta lei orgânica.

Art.  141 – Verificada a acumulação proibida e provada a boa-fé do indiciado,  o
Agente Fiscal do Tesouro do Estado optará por um dos cargos.

§ 1º – Provada, porém, a má-fé no ato, o indiciado poderá ser demitido do cargo de
Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  devolvendo  o  que  indevidamente  houver
recebido.

§  2  –  Em  relação  ao  outro  cargo  ou  função,  se  de  natureza  pública,  será
comunicada a infração à autoridade competente.

Seção VI
Do Processo Disciplinar por Abandono de Cargo

Art. 142 – Quando o número de faltas não justificadas de Agente Fiscal do Tesouro
do Estado ultrapassar a trinta consecutivas ou sessenta intercaladas durante um ano,
seu chefe imediato encaminhará, ao Subsecretário da Receita Estadual, comunicação
a respeito, com relatório de verificação sumária previamente realizada.

Art. 143 – O Subsecretário da Receita Estadual, apreciando o relatório de que trata
o artigo anterior, proporá:

I – as medidas cabíveis ao encerramento do processo, se ficar provada a existência
de força maior, coação ilegal ou circunstância ligada ao estado físico ou psíquico que
não caracterize o abandono do cargo, ou que possa determinar a justificação das
faltas;

II  –  a  instauração  de  processo  administrativo-disciplinar,  se  o  Agente  Fiscal  do
Tesouro do Estado for estável ou inexistirem provas das situações mencionadas no
inciso anterior, ou existindo, forem julgadas insatisfatórias.

Art.  144  –  Mesmo ultrapassando  trinta  faltas  consecutivas,  o  Agente  Fiscal  do
Tesouro  do  Estado  terá  o  direito  de  reassumir  o  exercício  do  seu  cargo,  nele
aguardando decisão final do processo, salvo se estiver  com prisão ou suspensão
preventiva decretada.
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Art. 145 – Instaurado o processo, o feito seguirá o rito estabelecido nesta lei, não
obstante o indiciado conteste o fato do abandono ou procure justificá-lo.

Art. 146 – Se o indiciado em abandono de cargo apresentar pedido de exoneração
será encerrado o processo, a juízo da autoridade instauradora, desde que o mesmo
verse exclusivamente sobre o abandono e não seja o requerente indiciado em outros
processos administrativo-disciplinares.

Seção VII
Da Suspensão Preventiva

Art. 147 – Poderá a autoridade instauradora do processo administrativo-disciplinar,
em despacho motivado, ordenar a suspensão preventiva do indiciado por até trinta
dias, prorrogáveis  por  igual  período,  desde que sua permanência  no  exercício do
cargo seja reputada inconveniente ou prejudicial à apuração dos fatos.

Art. 148 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado suspenso preventivamente terá
direito:

I  – à contagem de tempo de serviço referente ao período em que tenha estado
suspenso, quando não houver resultado aplicação de pena disciplinar ou quando esta
se limitar à de censura ou multa;

II – à contagem, como tempo de efetivo exercício, do período de afastamento que
exceder o prazo de suspensão disciplinar aplicada;

III  –  à  percepção dos vencimentos e  demais  vantagens,  como se em exercício
estivesse,  na  hipótese  de  enquadramento  no  disposto  no  parágrafo  único  deste
artigo.

Parágrafo  único  –  Caso  o  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  suspenso
previamente,  venha  a  ser  punido  com  suspensão,  computar-se-á  o  tempo  de
suspensão  preventiva  para  integrar  o  prazo  de  cumprimento  da  penalidade,
procedendo-se aos respectivos ajustes no tempo de serviço, vencimentos e demais
vantagens, na forma que dispõe o § 1º do art. 124.

Seção VIII
Dos Recursos às Penas Disciplinares

Art. 149 – Ao Agente Fiscal do Tesouro do Estado punido é assegurado, mediante
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petição fundamentada, no prazo de quinze dias, contado da data em que tiver ciência
da imposição da pena, o direito de:

I – pedir reconsideração à mesma autoridade que a tenha imposto;
II – recorrer, com efeito suspensivo, ao superior imediato de quem aplicou a pena.
Art. 150 – O pedido de reconsideração ou o recurso será julgado em prazo não

superior a sessenta dias, contado da data do ingresso do requerimento.
Seção IX

Da Revisão das Penas Disciplinares
Art. 151 – Admitir-se-á revisão do procedimento administrativo findo, de que haja

resultado imposição de penalidade disciplinar, quando:
I – se comprovar que a decisão condenatória foi contrária a texto expresso de lei ou

à evidência dos autos;
II – se comprovar que a decisão condenatória se fundamentou em depoimentos,

exames ou documentos comprovadamente falsos;
III – após a decisão condenatória, forem apresentadas novas provas de inocência

do punido ou de circunstâncias que autorizem a redução da pena aplicada.
§ 1º – Os pedidos que não se fundarem nas hipóteses enumeradas neste artigo

serão indeferidos liminarmente, assim como aqueles que tiverem por base simples
alegação de injustiça na imposição da pena.

§ 2º  – Não será admissível  a reiteração do pedido,  salvo se fundado em fatos
novos.

§  3º  –  Em  se  tratando  de  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado  falecido,  ou
incapacitado  para  requerer,  a  revisão  poderá  ser  solicitada  pelo  cônjuge,
descendente, ascendente, sogro, irmão ou pessoa a eles equiparada pela legislação
previdenciária do Estado, que poderão se fazer representar por advogado.

Art.  152  –  O  pedido  de  revisão,  devidamente  instruído,  deverá  ser  dirigido  à
autoridade que tenha imposto a pena.

§ 1º – Se indeferido o pedido, caberá recurso ou reconsideração.
§ 2º – Se deferido, o pedido será apensado aos autos do procedimento original,

quando a autoridade mandará encaminhar os expedientes ao Secretário de Estado
da Fazenda.
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Art. 153 – O pedido de revisão será julgado em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 154 – Julgada procedente a revisão, a autoridade competente poderá absolver

o punido, alterar a classificação da infração ou modificar a pena imposta, que não
poderá resultar no agravamento da pena aplicada.

Seção X
Do Cancelamento de Notas

Art. 155 – O Agente Fiscal do Tesouro do Estado que tenha sofrido pena disciplinar
de censura ou de suspensão poderá obter o cancelamento das respectivas notas nos
assentamentos funcionais, quando não haja sofrido outra punição disciplinar dentro
dos seguintes prazos:

I – três anos, no caso de censura;
II – cinco anos, no caso de suspensão.
§ 1º – O termo inicial dos prazos estipulados neste artigo recairá no dia imediato ao

da aplicação da pena de censura e ao do cumprimento da pena de suspensão.
§ 2º – O cancelamento das anotações relativas à pena de suspensão não implicará

o pagamento de diferenças de vencimentos e demais vantagens pecuniárias, nem o
cômputo de tempo de efetivo serviço correspondente ao período de cumprimento da
pena.

Art. 156 – A decisão será proferida pela autoridade que tiver imposto a pena em
prazo não superior a trinta dias.

§  1º  –  Do  indeferimento  do  pedido  caberá  reconsideração  para  a  mesma
autoridade, no prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão denegatória.

§ 2º – O pedido de reconsideração será julgado em prazo não superior a trinta dias.
TÍTULO III

Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 157 – São transformados cento e setenta cargos vagos de Agente Fiscal do

Tesouro do Estado em cargos de Auditor do Estado e cem cargos vagos de Agente
Fiscal do Tesouro do Estado em cargos de Auditor de Finanças do Estado, conforme
definido nas respectivas Leis.

§ 1º – Todos os direitos, as garantias, as prerrogativas e as atribuições inerentes à
carreira  de  Agente  Fiscal  do  Tesouro  do  Estado,  na  forma determinada nesta  lei
orgânica.
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§ 2º – Todos os direitos inerentes à carreira de Agente Fiscal do Tesouro do Estado,
na forma determinada nesta lei orgânica, bem como os efeitos remuneratórios, são
extensivos aos servidores aposentados.

Art. 158 – A partir da publicação desta lei orgânica, os Agentes Fiscais do Tesouro
do  Estado  que  não se  encontram  em  exercício  na  Receita  Estadual,  e  que,  por
ocasião da publicação desta lei orgânica e por força da vigência da mesma, gozam
de idênticos direitos e garantias daqueles em exercício na Receita Estadual, e que
passam igualmente  a  compor  o  quadro da administração tributária  estadual,  com
lotação na Receita Estadual em Minas Gerais, poderão, a critério do servidor e do
interesse público,  permanecer  em exercício  nos  locais  atuais,  podendo,  inclusive,
ocupar funções gratificadas.

Parágrafo único – Aplicam-se aos servidores em exercício na condição do  caput
deste artigo o disposto nos arts. 50 a 58.

Art. 159 – Para os atuais Agentes Fiscais do Tesouro do Estado, o critério para
remoção por necessidade de serviço é o de antiguidade na carreira, sendo removido
preferencialmente o mais novo.

Art. 160 – Aos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado que se encontrem cedidos,
licenciados  ou  afastados  temporariamente  por  qualquer  outra  razão  legalmente
admitida,  aplicam-se  plenamente  todas  as  disposições  desta  lei  orgânica,
especialmente  o  disposto  no  art.  158,  sem  qualquer  prejuízo  da  manutenção  do
“status” funcional em que se encontrem na data de sua publicação.

Parágrafo único – Aos Técnicos do Tesouro do Estado que se encontrem cedidos,
licenciados ou afastados temporariamente da Receita Estadual, por qualquer razão
admitida legalmente, ficam assegurados idênticos direitos e garantias daqueles em
exercício na Receita Estadual, inclusive o vínculo com esta.

Art. 161 – As disposições desta lei orgânica aplicam-se, igualmente, aos servidores
inativos da carreira que regula, bem como aos respectivos pensionistas.

Art. 162 – No ato da nomeação ficam assegurados aos Agentes Fiscais do Tesouro
do Estado aprovados em concurso público regido por normas anteriores à vigência
desta  lei,  os  mesmos  direitos,  garantias,  prerrogativas  e  atribuições  dos  atuais
Agentes Fiscais do Tesouro do Estado.



1700
____________________________________________________________________________

Art. 163 – Os casos omissos nesta lei orgânica se regularão, no que couber, pelo
Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais.

Art. 164 – O Poder Executivo remeterá, no prazo de noventa dias, à Assembleia
Legislativa projeto de lei fixando o Quadro Único de Funções Gratificadas da Receita
Estadual, constando número, atribuições e remuneração.

Art. 165 – As despesas decorrentes desta lei orgânica correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 166 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por objetivo estruturar a

administração tributária mineira, bem como seu quadro funcional.
Visa  também  ao  cumprimento  do  objetivo  de  governo  relativo  à  redefinição  de

carreiras de Estado. Busca consolidar as conquistas da sociedade mineira no que
tange ao equilíbrio fiscal.

Nesse sentido, coloca em relevo a macrofunção de Receita dentro da Secretaria da
Fazenda  como  estrutura  necessária  à  obtenção  dos  recursos  essenciais  para  a
realização dos objetivos do Estado.

Com  essa  orientação,  é  definida  e  individualizada  a  estrutura  organizacional
incumbida dessa função, sob o princípio da especialização da ciência administrativa.
A segregação orgânica determinada assegura a estruturação necessária ao melhor
desempenho dessas atividades, sob o influxo de uma organização de caráter mais
técnico.

Para  o  melhor  desempenho de suas  atividades  e  consecução dos objetivos  de
Estado que constituem sua finalidade precípua,  são asseguradas as prerrogativas
inerentes aos cargos que integram a carreira incumbida dessas funções, bem como
seus deveres.

O projeto ainda promove uma readequação dos quantitativos dos cargos de nível
superior  em  função  da  criação  de  cargos  específicos  para  as  macrofunções
fazendárias,  bem  como  reduz  o  número  de  cargos  da  carreira  de  nível  médio,
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adequando-o às necessidades ditadas pela redução da demanda por atendimento
presencial e a consequente diminuição do número de repartições fazendárias.

Além  disso,  o  projeto  atende  a  um  antigo  pleito  de  qualificação  dos  recursos
humanos fazendários, na medida em que passa a exigir, para o ingresso na carreira
de Técnico do Tesouro do Estado, o requisito de formação correspondente ao 3º grau
completo.

Essa  iniciativa  do  Poder  Executivo  coloca  o  Estado  na  vanguarda  quanto  à
estruturação administrativa  para uma boa gestão tributária,  sabidamente essencial
para a manutenção do equilíbrio fiscal do Estado.

Finalmente, cabe ressaltar que ao estruturar o órgão da Receita Estadual, inicia-se
um  novo  ciclo  de  gestão  focado  na  responsabilidade  fiscal  como  compromisso
permanente com a sociedade mineira.

Esperamos  contar  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a  aprovação  da
matéria.

– 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 31/2015
Dá nova redação ao art. 5º e ao caput do art. 6º da Lei Complementar nº 89, de 12

de janeiro de 2006.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 5° da Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  5°  –  O  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  cujas

competências serão definidas em lei complementar específica, é composto por:
I – quatorze representantes do Poder Executivo, sendo:
a) sete do Estado;
b) dois do Município de Belo Horizonte;
c) um do Município de Contagem;
d) um do Município de Betim;
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e)  três  dos  demais  municípios  integrantes  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte – RMBH;

II – quatro representantes do Poder Legislativo, sendo:
a) dois da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
b) um vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
c) um vereador representante dos demais municípios integrantes da RMBH;
III – dois representantes da sociedade civil organizada.
§ 1º – As deliberações do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano

serão aprovadas pelo voto favorável de 3/4 (três quartos) de seus membros.
§ 2º – Cada representante terá um suplente para substituí-lo em suas ausências e

impedimentos.
§  3º  –  O  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  terá  um

representante,  eleito  por  seus  pares,  no  Grupo  Coordenador  do  Fundo  de
Desenvolvimento Metropolitano, previsto em lei complementar específica.

§ 4° – O suplente do representante de que trata a alínea “c” do inciso II deste artigo
deverá ser de município diverso do município do titular.”.

Art. 2° – O caput do art. 6° da Lei Complementar n° 89, de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 6° – Os representantes de municípios a que se refere a alínea “e” do inciso I e
a alínea “c” do inciso II do  caput do art. 5º e os representantes da sociedade civil
organizada mencionados no inciso III do caput do art. 5° serão eleitos em conferência
metropolitana para mandato de dois anos, permitida uma recondução.”.

Art. 3° – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: O objetivo deste projeto de lei complementar é ampliar a participação

dos  membros  do  Poder  Legislativo  municipal  na  composição  do  Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, tendo em vista que a participação de
vereadores  aumentaria  a  integração  entre  o  referido  conselho  e  a  realidade  dos
municípios componentes.

Considerando-se  entre  as  competências  do  conselho  deliberativo  a
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compatibilização  de  recursos,  a  fixação  de  diretrizes,  o  acompanhamento  da
execução do plano diretor de desenvolvimento integrado, a coordenação e o controle
de funções públicas de interesse comum, cabe aos seus membros, precipuamente,
maior integração com os municípios que são afetados por suas deliberações. Nessa
perspectiva, deve-se garantir maior número de representantes dos municípios, e os
vereadores, que são, por excelência, representantes da vontade dos seus eleitores,
devem participar desse colégio.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei complementar.
– 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 1.151/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Industrial – ABI
–, com sede no Município de São José do Divino.

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

Industrial – ABI –, com sede no Município de São José do Divino.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Industrial – ABI – desenvolve

um  papel  revelante  na  comunidade  que  representa,  através  da  promoção  de
atividades para os idosos, jovens e crianças, visando a defesa de seus interesses
sociais  e  a  preservação  de  seus  direitos  fundamentais  amparados  em  nossa
Constituição Federal.

Ainda  tem  como foco  a  promoção  de atividades  culturais  e  esportivas,  sempre
buscando o resguardo do bem-estar e dignidade dos cidadãos atendidos por essa
entidade de significativa utilidade pública.

Este projeto encontra-se amparado pelos requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998,
para declaração pública da referida entidade, razão pela qual, contamos com o apoio
de nossos pares para a sua aprovação.

– 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 1.152/2015
Declara de utilidade pública o Clube Ilicinense do Cavalo Mangalarga Marchador,

com sede no Município de Ilicínea.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  Ilicinense  do  Cavalo

Mangalarga Marchador, com sede no Município de Ilicínea.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Dilzon Melo
Justificação:  O  Clube  Ilicinense  do  Cavalo  Mangalarga Marchador  –  CICMM –,

fundado em 26/10/2012, com sede no Município de Ilicínea, é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado e a sua dissolução somente se
fará na forma estabelecida pelo seu estatuto.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  o  CICMM  observará  os  princípios  da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, e não
fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião, cumprindo os objetivos
de congregar pessoas físicas e jurídicas legalmente organizadas que se dediquem às
atividades  relacionadas  com  a  criação  e  manutenção  do  cavalo;  assistir  os
associados representando-os na defesa de seus interesses e no fortalecimento do
espírito associativo; realizar ações, isolada ou conjuntamente com órgãos do governo
municipal,  estadual  e  federal,  no  intuito  de  proporcionar  e  promover  atividades
sociais, culturais, esportivas e cívicas; organizar exposições e incentivar concursos
promovendo intercâmbio e colaborar com o aprimoramento na criação e manutenção
de cavalos.

Diante da importância das ações da entidade, contamos com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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 1.153/2015
Declara de utilidade pública o Banco de Leitos e Colchões Especiais do Rotary Club

de Araxá Norte, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Banco de Leitos e Colchões Especiais

do Rotary Club de Araxá Norte, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Bosco
Justificação: O Banco de Leitos e Colchões Especiais do Rotary Club de Araxá

Norte tem como objetivo promover o bem-estar e a proteção de seus assistidos.
O incansável trabalho da entidade em divulgar campanhas para angariar fundos

que  financiam  a  aquisição  e  manutenção  dos  leitos,  bem  como  o  incentivo  à
realização de atividades que promovam o desenvolvimento de estudos e pesquisas
que favorecem os assistidos, deve ser ressaltado.

Outro ponto de destaque é o incentivo ao trabalho comunitário e em mutirão, dentre
outras  atividades,  envolvendo  as  famílias  dos  assistidos  e  outras  entidades  que
auxiliam no desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de
informações e conhecimentos que favoreçam o trabalho em busca de melhorias no
atendimento de seus assistidos.

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

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

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.154/2015
Transforma a unidade de conservação Parque Estadual Serra da Candonga, criada

pelo Decreto nº 40.170, de 17 de dezembro de 1998, no Município de Guanhães, em
Área de Proteção Ambiental  Serra  da Candonga e  Monumento  Natural  Pedra da
Candonga e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A unidade de conservação Parque Estadual Serra da Candonga, criada

pelo Decreto nº 40.170, de 17 de dezembro de 1998, no Município de Guanhães, fica
transformada em :

I – Monumento Natural Pedra da Candonga, com área de 463,142ha (quatrocentos
e  sessenta  e  três  vírgula  cento  e  quarenta  e  dois  hectares),  com  limites  e
confrontações constantes no Anexo I desta lei;

II – Área de Proteção Ambiental – APA Serra da Candonga –, com área de 1.785,
957ha  (mil,  setecentos  e  oitenta  e  cinco  vírgula  novecentos  e  cinquenta  e  sete
hectares), com limites e confrontações constantes no Anexo II desta lei;

Art. 2º – O Monumento Natural Pedra da Candonga, também denominado Pedra do
Urubu, tem como objetivo básico preservar os pontões rochosos, a flora e a fauna
associadas,  bem  como a  paisagem  formada pelos  elementos  naturais  e  culturais
tradicionais  constituídos  pelas  edificações  existentes  na  Fazenda  da  Candonga,
reconhecidas pelo Iphan-MG como patrimônio cultural.

Art.  3°  –  A APA Serra  da  Candonga  tem  como  objetivos  básicos  proteger  a
diversidade  biológica,  disciplinar  o  processo  de  ocupação  e  assegurar  a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

Art. 4° – O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para implantação das
unidades de conservação de que trata esta lei.

Art. 5º – Fica desafetada a área de  3.302,66ha (três mil, trezentos e dois vírgula
sessenta e seis hectares) descrita no Anexo III desta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

O Monumento Natural Pedra da Candonga, também denominado Pedra do Urubu,
com área de 429,00ha (quatrocentos e vinte e nove hectares), conforme traçado e
georeferenciamento abaixo descritos, está compreendido no seguinte perímetro:
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MEMORIAL DESCRITIVO
Propriedade: Monumento Natural Pedra da Candonga

(Pedra do Urubu)
Local: Guanhães UF: MG

Perímetro: 15.789,682m Área: 463,1426ha
Descrição:

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  V1,  de  coordenadas  N
7.913.624,1878m  e  E  717.512,0914m;  deste,  segue  confrontando  com  ,  com  os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  94°23'55"  e  103,493m  até  o  vértice  V2,  de
coordenadas N 7.913.616,2503m e E 717.615,2791m; 131°59'14" e 106,788m até o
vértice V3, de coordenadas N 7.913.544,8126m e E 717.694,6542m; 168°41'24" e
182,131m até o vértice V4, de coordenadas N 7.913.366,2185m e E 717.730,3731m;
127°01'12" e 303,214m até o vértice V5, de coordenadas N 7.913.183,6557m e E
717.972,4673m;  98°58'21"  e  305,362m  até  o  vértice  V6,  de  coordenadas  N
7.913.136,0306m e E 718.274,0929m; 98°52'50" e 257,082m até o vértice V7, de
coordenadas N 7.913.096,3430m e E 718.528,0934m; 88°10'19" e 373,253m até o
vértice V8, de coordenadas N 7.913.108,2493m e E 718.901,1567m; 119°44'42" e
351,969m até o vértice V9, de coordenadas N 7.912.933,6239m e E 719.206,7510m;
155°28'49" e 248,642m até o vértice V10, de coordenadas N 7.912.707,4047m e E
719.309,9387m;  158°27'32"  e  324,274m  até  o  vértice  V11,  de  coordenadas  N
7.912.405,7791m e E 719.429,0015m; 218°13'24" e 51,529m até o vértice V12, de
coordenadas N 7.912.365,2978m e E 719.397,1191m; 210°47'03" e 57,900m até o
vértice V13, de coordenadas N 7.912.315,5560m e E 719.367,4857m; 221°00'33" e
32,258m até o vértice V14, de coordenadas N 7.912.291,2143m e E 719.346,3190m;
259°02'45" e 33,417m até o vértice V15, de coordenadas N 7.912.284,8643m e E
719.313,5106m;  285°15'18"  e  36,201m  até  o  vértice  V16,  de  coordenadas  N
7.912.294,3893m e E 719.278,5855m; 275°42'38" e 53,181m até o vértice V17, de
coordenadas N 7.912.299,6810m e E 719.225,6688m; 263°31'01" e 46,866m até o
vértice V18, de coordenadas N 7.912.294,3893m e E 719.179,1020m; 251°45'15" e
101,407m  até  o  vértice  V19,  de  coordenadas  N  7.912.262,6392m  e  E
719.082,7935m;  249°13'40"  e  98,476m  até  o  vértice  V20,  de  coordenadas  N
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7.912.227,7142m e E 718.990,7183m; 245°42'51" e 95,209m até o vértice V21, de
coordenadas N 7.912.188,5558m e E 718.903,9348m; 214°59'31" e 25,837m até o
vértice V22, de coordenadas N 7.912.167,3890m e E 718.889,1181m; 163°04'21" e
25,444m até o vértice V23, de coordenadas N 7.912.143,0473m e E 718.896,5264m;
209°03'17" e 32,689m até o vértice V24, de coordenadas N 7.912.114,4723m e E
718.880,6514m;  216°52'12"  e  47,625m  até  o  vértice  V25,  de  coordenadas  N
7.912.076,3722m e E 718.852,0763m; 207°41'58" e 47,813m até o vértice V26, de
coordenadas N 7.912.034,0388m e E 718.829,8513m; 219°59'13" e 42,820m até o
vértice V27, de coordenadas N 7.912.001,2304m e E 718.802,3346m; 217°52'30" e
72,401m até o vértice V28, de coordenadas N 7.911.944,0803m e E 718.757,8845m;
227°29'22" e 51,685m até o vértice V29, de coordenadas N 7.911.909,1552m e E
718.719,7844m;  220°01'49"  e  34,554m  até  o  vértice  V30,  de  coordenadas  N
7.911.882,6968m e E 718.697,5594m; 200°46'20" e 65,651m até o vértice V31, de
coordenadas N 7.911.821,3134m e E 718.674,2760m; 203°20'03" e 58,783m até o
vértice V32, de coordenadas N 7.911.767,3382m e E 718.650,9926m; 209°03'17" e
54,481m até o vértice V33, de coordenadas N 7.911.719,7131m e E 718.624,5342m;
196°15'37" e 52,917m até o vértice V34, de coordenadas N 7.911.668,9130m e E
718.609,7175m;  180°00'00"  e  62,442m  até  o  vértice  V35,  de  coordenadas  N
7.911.606,4713m e E 718.609,7175m; 203°11'55" e 40,300m até o vértice V36, de
coordenadas N 7.911.569,4295m e E 718.593,8425m; 173°45'32" e 46,851m até o
vértice V37, de coordenadas N 7.911.522,8561m e E 718.598,9357m; 161°33'54" e
62,752m até o vértice V38, de coordenadas N 7.911.463,3248m e E 718.618,7795m;
159°35'24" e 60,696m até o vértice V39, de coordenadas N 7.911.406,4392m e E
718.639,9462m;  166°51'58"  e  81,507m  até  o  vértice  V40,  de  coordenadas  N
7.911.327,0641m e E 718.658,4671m; 162°18'56" e 95,809m até o vértice V41, de
coordenadas N 7.911.235,7826m e E 718.687,5713m; 153°54'16" e 72,181m até o
vértice V42, de coordenadas N 7.911.170,9596m e E 718.719,3214m; 149°54'14" e
74,924m até o vértice V43, de coordenadas N 7.911.106,1366m e E 718.756,8923m;
151°33'25" e 72,217m até o vértice V44, de coordenadas N 7.911.042,6364m e E
718.791,2882m;  136°49'41"  e  70,381m  até  o  vértice  V45,  de  coordenadas  N
7.910.991,3072m e E 718.839,4425m; 137°58'41" e 64,820m até o vértice V46, de



1709
____________________________________________________________________________

coordenadas N 7.910.943,1529m e E 718.882,8342m; 132°17'58" e 79,414m até o
vértice V47, de coordenadas N 7.910.889,7070m e E 718.941,5718m; 135°00'00" e
87,558m até o vértice V48, de coordenadas N 7.910.827,7943m e E 719.003,4845m;
131°59'14" e 128,146m até o vértice V49, de coordenadas N 7.910.742,0692m e E
719.098,7347m;  136°02'30"  e  61,750m  até  o  vértice  V50,  de  coordenadas  N
7.910.697,6191m e E 719.141,5972m; 157°04'50" e 85,604m até o vértice V51, de
coordenadas N 7.910.618,7731m e E 719.174,9348m; 180°25'17" e 35,984m até o
vértice V52, de coordenadas N 7.910.582,7897m e E 719.174,6702m; 244°33'34" e
229,122m  até  o  vértice  V53,  de  coordenadas  N  7.910.484,3645m  e  E
718.967,7656m;  327°51'46"  e  48,744m  até  o  vértice  V54,  de  coordenadas  N
7.910.525,6396m e E 718.941,8364m; 285°49'57" e 36,852m até o vértice V55, de
coordenadas N 7.910.535,6937m e E 718.906,3822m; 276°42'35" e 54,347m até o
vértice V56, de coordenadas N 7.910.542,0438m e E 718.852,4071m; 261°10'47" e
31,059m até o vértice V57, de coordenadas N 7.910.537,2813m e E 718.821,7153m;
297°24'27" e 48,282m até o vértice V58, de coordenadas N 7.910.559,5063m e E
718.778,8528m;  309°55'13"  e  33,809m  até  o  vértice  V59,  de  coordenadas  N
7.910.581,2022m e E 718.752,9235m; 297°03'40" e 54,668m até o vértice V60, de
coordenadas N 7.910.606,0731m e E 718.704,2401m; 293°05'49" e 78,238m até o
vértice V61, de coordenadas N 7.910.636,7648m e E 718.632,2733m; 297°28'28" e
59,644m até o vértice V62, de coordenadas N 7.910.664,2815m e E 718.579,3565m;
329°07'23" e 59,805m até o vértice V63, de coordenadas N 7.910.715,6108m e E
718.548,6648m;  255°08'29"  e  26,826m  até  o  vértice  V64,  de  coordenadas  N
7.910.708,7316m e E 718.522,7356m; 341°33'54" e 45,181m até o vértice V65, de
coordenadas N 7.910.751,5942m e E 718.508,4481m; 341°33'54" e 66,935m até o
vértice  V66,  de  coordenadas  N 7.910.815,0943m  e E 718.487,2813m; 0°35'49"  e
50,803m até o vértice V67, de coordenadas N 7.910.865,8944m e E 718.487,8105m;
348°41'24" e 51,266m até o vértice V68, de coordenadas N 7.910.916,1653m e E
718.477,7563m;  359°21'48"  e  47,628m  até  o  vértice  V69,  de  coordenadas  N
7.910.963,7904m e E 718.477,2272m; 337°30'13" e 56,702m até o vértice V70, de
coordenadas  N  7.911.016,1780m  e  E  718.455,5313m;  9°27'44"  e  28,969m  até  o
vértice V71, de coordenadas N 7.911.044,7531m e E 718.460,2938m; 346°04'06" e
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70,332m até o vértice V72, de coordenadas N 7.911.113,0157m e E 718.443,3604m;
350°59'54" e 54,112m até o vértice V73, de coordenadas N 7.911.166,4617m e E
718.434,8937m;  336°11'39"  e  39,330m  até  o  vértice  V74,  de  coordenadas  N
7.911.202,4451m e E 718.419,0187m; 330°06'04" e 24,416m até o vértice V75, de
coordenadas N 7.911.223,6118m e E 718.406,8479m; 339°01'35" e 34,003m até o
vértice V76, de coordenadas N 7.911.255,3619m e E 718.394,6770m; 307°05'34" e
27,199m até o vértice V77, de coordenadas N 7.911.271,7661m e E 718.372,9811m;
279°55'34" e 32,233m até o vértice V78, de coordenadas N 7.911.277,3223m e E
718.341,2311m;  253°22'45"  e  55,500m  até  o  vértice  V79,  de  coordenadas  N
7.911.261,4473m e E 718.288,0497m; 348°26'24" e 35,648m até o vértice V80, de
coordenadas N 7.911.296,3724m e E 718.280,9059m; 323°18'37" e 50,483m até o
vértice V81, de coordenadas N 7.911.336,8537m e E 718.250,7434m; 347°10'16" e
82,221m até o vértice V82, de coordenadas N 7.911.417,0226m e E 718.232,4871m;
341°01'00" e 104,925m até o vértice V83, de coordenadas N 7.911.516,2415m e E
718.198,3558m;  348°41'24"  e  44,521m  até  o  vértice  V84,  de  coordenadas  N
7.911.559,8979m e E 718.189,6245m; 342°17'58" e 39,160m até o vértice V85, de
coordenadas N 7.911.597,2042m e E 718.177,7182m; 354°17'22" e 47,863m até o
vértice V86, de coordenadas N 7.911.644,8293m e E 718.172,9557m; 37°28'34" e
30,005m até o vértice V87, de coordenadas N 7.911.668,6418m e E 718.191,2120m;
49°05'08"  e  31,511m até  o  vértice V88,  de  coordenadas  N 7.911.689,2794m e E
718.215,0246m;  347°47'58"  e  30,047m  até  o  vértice  V89,  de  coordenadas  N
7.911.718,6482m e E 718.208,6745m; 52°35'41" e 33,974m até o vértice V90, de
coordenadas N 7.911.739,2857m e E 718.235,6621m; 342°25'43" e 49,956m até o
vértice V91, de coordenadas N 7.911.786,9108m e E 718.220,5808m; 335°24'01" e
72,458m até o vértice V92, de coordenadas N 7.911.852,7922m e E 718.190,4183m;
308°33'55" e 75,122m até o vértice V93, de coordenadas N 7.911.899,6236m e E
718.131,6806m;  290°36'49"  e  92,437m  até  o  vértice  V94,  de  coordenadas  N
7.911.932,1674m e E 718.045,1617m; 319°34'26" e 56,306m até o vértice V95, de
coordenadas N 7.911.975,0300m e E 718.008,6491m; 308°55'39" e 26,528m até o
vértice V96, de coordenadas N 7.911.991,6987m e E 717.988,0116m; 237°53'37" e
47,790m até o vértice V97, de coordenadas N 7.911.966,2987m e E 717.947,5303m;
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244°43'20" e 63,202m até o vértice V98, de coordenadas N 7.911.939,3111m e E
717.890,3802m;  229°05'08"  e  47,267m  até  o  vértice  V99,  de  coordenadas  N
7.911.908,3548m e E 717.854,6613m; 218°25'05" e 58,759m até o vértice V100, de
coordenadas N 7.911.862,3172m e E 717.818,1488m; 243°03'38" e 54,313m até o
vértice V101, de coordenadas N 7.911.837,7109m e E 717.769,7299m; 263°39'35" e
21,563m até o vértice V102, de coordenadas N 7.911.835,3297m e E 717.748,2986m;
198°26'06" e 22,591m até o vértice V103, de coordenadas N 7.911.813,8984m e E
717.741,1549m;  155°53'52"  e  33,043m  até  o  vértice  V104,  de  coordenadas  N
7.911.783,7358m e E 717.754,6486m; 172°11'05" e 40,861m até o vértice V105, de
coordenadas N 7.911.743,2545m e E 717.760,2049m; 173°49'47" e 29,540m até o
vértice V106, de coordenadas N 7.911.713,8857m e E 717.763,3799m; 117°10'52" e
33,015m até o vértice V107, de coordenadas N 7.911.698,8044m e E 717.792,7487m;
120°31'47" e 35,939m até o vértice V108, de coordenadas N 7.911.680,5481m e E
717.823,7050m;  97°22'43"  e  106,617m  até  o  vértice  V109,  de  coordenadas  N
7.911.666,8559m e E 717.929,4393m; 101°53'19" e 51,373m até o vértice V110, de
coordenadas N 7.911.656,2726m e E 717.979,7103m; 127°24'19" e 56,623m até o
vértice V111, de coordenadas N 7.911.621,8767m e E 718.024,6895m; 132°49'31" e
73,953m até o vértice V112, de coordenadas N 7.911.571,6057m e E 718.078,9292m;
156°22'14" e 46,208m até o vértice V113, de coordenadas N 7.911.529,2723m e E
718.097,4501m;  181°35'28"  e  47,643m  até  o  vértice  V114,  de  coordenadas  N
7.911.481,6472m e E 718.096,1272m; 151°23'22" e 49,728m até o vértice V115, de
coordenadas N 7.911.437,9909m e E 718.119,9397m; 184°30'50" e 50,427m até o
vértice V116, de coordenadas N 7.911.387,7199m e E 718.115,9710m; 203°11'55" e
80,600m até o vértice V117, de coordenadas N 7.911.313,6365m e E 718.084,2209m;
241°49'17" e 42,022m até o vértice V118, de coordenadas N 7.911.293,7927m e E
718.047,1792m;  266°27'32"  e  33,556m  até  o  vértice  V119,  de  coordenadas  N
7.911.291,7201m e E 718.013,6873m; 281°12'03" e 54,484m até o vértice V120, de
coordenadas N 7.911.302,3034m e E 717.960,2413m; 297°10'52" e 44,020m até o
vértice V121, de coordenadas N 7.911.322,4118m e E 717.921,0829m; 201°02'15" e
22,111m até o vértice V122, de coordenadas N 7.911.301,7743m e E 717.913,1454m;
237°50'52" e 21,876m até o vértice V123, de coordenadas N 7.911.290,1326m e E
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717.894,6245m;  310°54'52"  e  31,511m  até  o  vértice  V124,  de  coordenadas  N
7.911.310,7701m e E 717.870,8120m; 294°10'45" e 28,423m até o vértice V125, de
coordenadas N 7.911.322,4118m e E 717.844,8828m; 298°22'09" e 30,070m até o
vértice V126, de coordenadas N 7.911.336,6993m e E 717.818,4244m; 302°16'32" e
11,892m até o vértice V127, de coordenadas N 7.911.343,0494m e E 717.808,3702m;
10°47'03" e 11,312m até o vértice V128, de coordenadas N 7.911.354,1619m e E
717.810,4869m;  286°41'57"  e  22,099m  até  o  vértice  V129,  de  coordenadas  N
7.911.360,5119m e E 717.789,3201m; 285°15'18" e 18,100m até o vértice V130, de
coordenadas N 7.911.365,2744m e E 717.771,8576m; 353°12'40" e 22,382m até o
vértice V131, de coordenadas N 7.911.387,4994m e E 717.769,2118m; 330°15'18" e
12,799m até o vértice V132, de coordenadas N 7.911.398,6120m e E 717.762,8618m;
256°08'20" e 41,968m até o vértice V133, de coordenadas N 7.911.388,5578m e E
717.722,1158m;  308°53'04"  e  21,074m  até  o  vértice  V134,  de  coordenadas  N
7.911.401,7870m e E 717.705,7116m; 322°32'22" e 51,332m até o vértice V135, de
coordenadas N 7.911.442,5329m e E 717.674,4907m; 328°47'38" e 64,343m até o
vértice V136, de coordenadas N 7.911.497,5663m e E 717.641,1532m; 326°18'36" e
49,606m até o vértice V137, de coordenadas N 7.911.538,8414m e E 717.613,6365m;
341°14'29" e 29,619m até o vértice V138, de coordenadas N 7.911.566,8873m e E
717.604,1114m;  19°39'14"  e  23,600m  até  o  vértice  V139,  de  coordenadas  N
7.911.589,1123m e E 717.612,0490m; 357°47'51" e 13,769m até o vértice V140, de
coordenadas N 7.911.602,8707m e E 717.611,5198m; 272°54'39" e 31,261m até o
vértice V141, de coordenadas N 7.911.604,4582m e E 717.580,2989m; 291°22'14" e
13,069m até o vértice V142, de coordenadas N 7.911.609,2207m e E 717.568,1280m;
244°29'10" e 25,799m até o vértice V143, de coordenadas N 7.911.598,1082m e E
717.544,8447m;  239°31'40"  e  51,880m  até  o  vértice  V144,  de  coordenadas  N
7.911.571,7988m e E 717.500,1306m; 229°34'26" e 32,149m até o vértice V145, de
coordenadas N 7.911.550,9512m e E 717.475,6572m; 223°09'09" e 39,759m até o
vértice V146, de coordenadas N 7.911.521,9457m e E 717.448,4646m; 271°13'08" e
85,223m até o vértice V147, de coordenadas N 7.911.523,7586m e E 717.363,2612m;
260°13'03" e 53,348m até o vértice V148, de coordenadas N 7.911.514,6944m e E
717.310,6888m;  221°25'25"  e  82,200m  até  o  vértice  V149,  de  coordenadas  N
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7.911.453,0578m e E 717.256,3036m; 246°48'05" e 27,612m até o vértice V150, de
coordenadas N 7.911.442,1808m e E 717.230,9238m; 289°47'56" e 48,168m até o
vértice V151, de coordenadas N 7.911.458,4963m e E 717.185,6028m; 225°00'00" e
23,609m até o vértice V152, de coordenadas N 7.911.441,8024m e E 717.168,9090m;
205°27'47" e 2,997m até o vértice V153, de coordenadas N 7.911.439,0966m e E
717.167,6205m;  205°27'47"  e  140,939m  até  o  vértice  V154,  de  coordenadas  N
7.911.311,8481m e E 717.107,0264m; 190°18'17" e 37,046m até o vértice V155, de
coordenadas N 7.911.275,3995m e E 717.100,3993m; 211°11'06" e 80,524m até o
vértice V156, de coordenadas N 7.911.206,5115m e E 717.058,7040m; 188°07'48" e
89,731m até o vértice V157, de coordenadas N 7.911.117,6824m e E 717.046,0141m;
217°17'10" e 94,162m até o vértice V158, de coordenadas N 7.911.042,7651m e E
716.988,9710m;  294°34'42"  e  9,101m  até  o  vértice  V159,  de  coordenadas  N
7.911.046,5504m e E 716.980,6949m; 294°34'43" e 106,216m até o vértice V160, de
coordenadas N 7.911.090,7300m e E 716.884,1030m; 281°26'50" e 35,593m até o
vértice V161, de coordenadas N 7.911.097,7940m e E 716.849,2180m; 261°33'09" e
81,787m até o vértice V162, de coordenadas N 7.911.085,7790m e E 716.768,3180m;
289°45'57" e 95,748m até o vértice V163, de coordenadas N 7.911.118,1590m e E
716.678,2110m;  284°56'39"  e  109,901m  até  o  vértice  V164,  de  coordenadas  N
7.911.146,5000m e E 716.572,0270m; 278°31'21" e 50,561m até o vértice V165, de
coordenadas N 7.911.153,9930m e E 716.522,0240m; 296°43'01" e 83,531m até o
vértice V166, de coordenadas N 7.911.191,5470m e E 716.447,4110m; 288°11'25" e
79,968m até o vértice V167, de coordenadas N 7.911.216,5110m e E 716.371,4390m;
263°40'04" e 40,519m até o vértice V168, de coordenadas N 7.911.212,0420m e E
716.331,1670m;  260°44'25"  e  110,020m  até  o  vértice  V169,  de  coordenadas  N
7.911.194,3390m e E 716.222,5810m; 277°35'16" e 40,857m até o vértice V170, de
coordenadas N 7.911.199,7340m e E 716.182,0820m; 290°15'35" e 69,095m até o
vértice V171, de coordenadas N 7.911.223,6600m e E 716.117,2620m; 279°40'18" e
44,196  m  até  o  vértice  V172,  de  coordenadas  N  7.911.231,0850m  e  E
716.073,6940m;  274°40'27"  e  42,546m  até  o  vértice  V173,  de  coordenadas  N
7.911.234,5520m e E 716.031,2890m; 291°11'59" e 132,642m até o vértice V174, de
coordenadas N 7.911.282,5180m e E 715.907,6240m; 298°15'23" e 65,120m até o
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vértice V175, de coordenadas N 7.911.313,3470m e E 715.850,2640m; 342°47'40" e
22,671m até o vértice V176, de coordenadas N 7.911.335,0030m e E 715.843,5580m;
357°48'01" e 65,183m até o vértice V177, de coordenadas N 7.911.400,1380m e E
715.841,0560m;  8°15'53"  e  54,012m  até  o  vértice  V178,  de  coordenadas  N
7.911.453,5890m e E 715.848,8200m; 16°06'00" e 35,307m até o vértice V179, de
coordenadas  N 7.911.487,5110m e  E 715.858,6110m;  17°52'46"  e  87,162m  até  o
vértice V180, de coordenadas N 7.911.570,4630m e E 715.885,3710m; 15°06'03" e
178,155m  até  o  vértice  V181,  de  coordenadas  N  7.911.742,4660m  e  E
715.931,7840m;  22°17'54"  e  2,101m  até  o  vértice  V182,  de  coordenadas  N
7.911.744,4098m e E 715.932,5811m; 189°16'53" e 19,805m até o vértice V183, de
coordenadas N 7.911.724,8641m e E 715.929,3869m; 119°47'54" e 179,031m até o
vértice V184, de coordenadas N 7.911.635,8946m e E 716.084,7463m; 103°17'54" e
111,019m  até  o  vértice  V185,  de  coordenadas  N  7.911.610,3577m  e  E
716.192,7883m;  112°47'55"  e  67,012m  até  o  vértice  V186,  de  coordenadas  N
7.911.584,3913m e E 716.254,5646m; 120°17'55" e 197,034m até o vértice V187, de
coordenadas N 7.911.484,9864m e E 716.424,6857m; 47°27'20" e 96,805m até o
vértice V188, de coordenadas N 7.911.550,4423m e E 716.496,0074m; 98°45'54" e
116,020m  até  o  vértice  V189,  de  coordenadas  N  7.911.532,7627m  e  E
716.610,6726m;  56°15'53"  e  155,027m  até  o  vértice  V190,  de  coordenadas  N
7.911.618,8576m e E 716.739,5949m; 79°15'54" e 217,038m até o vértice V191, de
coordenadas N 7.911.659,2845m e E 716.952,8343m; 36°45'53" e 171,030m até o
vértice V192, de coordenadas N 7.911.796,2967m e E 717.055,2009m; 8°45'53" e
175,031m  até  o  vértice  V193,  de  coordenadas  N  7.911.969,2843m  e  E
717.081,8717m;  13°15'53"  e  145,026m  até  o  vértice  V194,  de  coordenadas  N
7.912.110,4411m e E 717.115,1477m; 357°45'53" e 179,032m até o vértice V195, de
coordenadas N 7.912.289,3372m e E 717.108,1646m; 321°15'53" e 46,008m até o
vértice V196, de coordenadas N 7.912.325,2258m e E 717.079,3762m; 10°15'52" e
98,018m  até  o  vértice  V197,  de  coordenadas  N  7.912.421,6747m  e  E
717.096,8423m;  297°16'54"  e  146,026m  até  o  vértice  V198,  de  coordenadas  N
7.912.488,6076m e E 716.967,0595m; 295°30'53" e 125,022m até o vértice V199, de
coordenadas N 7.912.542,4603m e E 716.854,2304m; 329°45'53" e 216,039m até o
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vértice V200, de coordenadas N 7.912.729,1102m e E 716.745,4435m; 1°45'52" e
197,035m  até  o  vértice  V201,  de  coordenadas  N  7.912.926,0520m  e  E
716.751,5102m;  18°15'52"  e  94,089m  até  o  vértice  V202,  de  coordenadas  N
7.913.015,4011m e E 716.780,9979m; 18°15'52" e 133,636m até o vértice V203, de
coordenadas  N  7.913.142,3046m  e  E  716.822,8795m;  58°54'03"  e  5,604m  até  o
vértice V204, de coordenadas N 7.913.145,1991m e E 716.827,6779m; 16°25'08" e
91,241m  até  o  vértice  V205,  de  coordenadas  N  7.913.232,7192m  e  E
716.853,4680m;  340°11'37"  e  39,635m  até  o  vértice  V206,  de  coordenadas  N
7.913.270,0093m e E 716.840,0380m; 337°24'08" e 51,840m até o vértice V207, de
coordenadas N 7.913.317,8694m e E 716.820,1179m; 347°58'43" e 76,293m até o
vértice V208, de coordenadas N 7.913.392,4896m e E 716.804,2279m; 51°02'18" e
47,121m até o vértice V209, de coordenadas N 7.913.422,1196m e E 716.840,8680m;
54°19'51" e 29,395m até o vértice V210, de coordenadas N 7.913.439,2596m e E
716.864,7481m;  46°44'24"  e  64,277m  até  o  vértice  V211,  de  coordenadas  N
7.913.483,3097m e E 716.911,5582m; 53°07'51" e 168,886m até o vértice V212, de
coordenadas N 7.913.584,6399m e E 717.046,6685m; 61°43'30" e 57,251m até o
vértice V213, de coordenadas N 7.913.611,7599m e E 717.097,0886m; 124°06'53" e
218,435m  até  o  vértice  V214,  de  coordenadas  N  7.913.489,2500m  e  E
717.277,9347m;  76°33'05"  e  187,710m  até  o  vértice  V215,  de  coordenadas  N
7.913.532,9064m e E 717.460,4975m; 29°28'33" e 104,853m até o vértice V1, ponto
inicial da descrição deste perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  e  encontram-se
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso
–  23S,  tendo  como  datum  o  WGS 84.  Todos  os  azimutes  e  distâncias,  área  e
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

MAPA 1: MONUMENTO NATURAL PEDRA DA CANDONGA (PEDRA DO URUBU)
* – O Mapa 1, que contém o Monumento Natural Pedra da Candonga (Pedra do

Urubu) foi publicado no Diário do Legislativo, de 25.4.2015.
ANEXO II

A Área de Proteção Ambiental APA Serra da Candonga localizada no Município de
Guanhães,  com área de 1.766,00ha (mil,  setecentos e sessenta e seis hectares),
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conforme  traçado  e  georeferenciamento  abaixo  descritos,  está  compreendida  no
seguinte perímetro:

MEMORIAL DESCRITIVO
Propriedade: Área de Proteção Ambiental Serra da Candonga

Local: Guanhães UF: MG
Perímetro: 54.778,195m Área: 1.785,9574ha

DESCRIÇÃO
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  V1,  de  coordenadas  N

7.916.591,5641m e E 720.069,9190m; deste segue,  com os seguintes azimutes e
distâncias:  111°24'47"  e  181,178  m  até  o  vértice  V2,  de  coordenadas  N
7.916.525,4181m e E 720.238,5912m; 121°23'25" e 228,587m até o vértice V3, de
coordenadas N 7.916.406,3554m e E 720.433,7218m; 119°44'42" e 159,986m até o
vértice V4, de coordenadas N 7.916.326,9802m e E 720.572,6284m; 166°10'17" e
221,391m até o vértice V5, de coordenadas N 7.916.112,0058m e E 720.625,5451m;
183°21'59" e 168,964m até o vértice V6, de coordenadas N 7.915.943,3336m e E
720.615,6233m;  256°40'32"  e  129,154m  até  o  vértice  V7,  de  coordenadas  N
7.915.913,5679m e E 720.489,9459m; 256°25'46" e 98,666m até o vértice V8, de
coordenadas N 7.915.890,4168m e E 720.394,0343m; 259°30'31" e 90,815m até o
vértice V9, de coordenadas N 7.915.873,8803m e E 720.304,7372m; 153°26'06" e
96,139m até o vértice V10, de coordenadas N 7.915.787,8906m e E 720.347,7321m;
130°01'49" e 107,982m até o vértice V11, de coordenadas N 7.915.718,4373m e E
720.430,4145m;  169°41'43"  e  73,953m  até  o  vértice  V12,  de  coordenadas  N
7.915.645,6768m e E 720.443,6437m; 153°26'06" e 81,349m até o vértice V13, de
coordenadas N 7.915.572,9162m e E 720.480,0240m; 143°07'48" e 66,146m até o
vértice V14, de coordenadas N 7.915.519,9994m e E 720.519,7116m; 241°11'21" e
75,490m até o vértice V15, de coordenadas N 7.915.483,6191m e E 720.453,5656m;
138°45'10" e 229,724m até o vértice V16, de coordenadas N 7.915.310,8965m e E
720.605,0250m;  177°19'28"  e  85,340m  até  o  vértice  V17,  de  coordenadas  N
7.915.225,6499m e E 720.609,0087m; 209°14'56" e 94,764m até o vértice V18, de
coordenadas N 7.915.142,9674m e E 720.562,7065m; 153°26'06" e 96,139m até o
vértice V19, de coordenadas N 7.915.056,9777m e E 720.605,7014m; 142°41'46" e
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87,315m até o vértice V20, de coordenadas N 7.914.987,5244m e E 720.658,6181m;
58°34'14"  e  69,768m até  o vértice  V21,  de  coordenadas N 7.915.023,9047m e E
720.718,1495m;  43°15'51"  e  77,210m  até  o  vértice  V22,  de  coordenadas  N
7.915.080,1288m e E 720.771,0663m; 26°33'54" e 73,953m até o vértice V23, de
coordenadas N 7.915.146,2747m e E 720.804,1393m; 12°20'21" e 108,336m até o
vértice V24, de coordenadas N 7.915.252,1083m e E 720.827,2903m; 108°26'06" e
62,752m até o vértice V25, de coordenadas N 7.915.232,2645m e E 720.886,8217m;
155°03'51" e 103,956m até o vértice V26, de coordenadas N 7.915.137,9990m e E
720.930,6500m;  199°47'10"  e  100,164m  até  o  vértice  V27,  de  coordenadas  N
7.915.043,7485m e E 720.896,7436m; 189°14'46" e 144,086m até o vértice V28, de
coordenadas N 7.914.901,5346m e E 720.873,5925m; 130°14'11" e 112,643m até o
vértice V29, de coordenadas N 7.914.828,7741m e E 720.959,5823m; 111°19'04" e
145,559m  até  o  vértice  V30,  de  coordenadas  N  7.914.775,8573m  e  E
721.095,1815m;  114°18'16"  e  112,497m  até  o  vértice  V31,  de  coordenadas  N
7.914.729,5551m e E 721.197,7077m; 87°47'51" e 86,053m até o vértice V32, de
coordenadas N 7.914.732,8624m e E 721.283,6975m; 30°08'29" e 118,556m até o
vértice V33, de coordenadas N 7.914.835,3887m e E 721.343,2289m; 346°17'35" e
139,574m  até  o  vértice  V34,  de  coordenadas  N  7.914.970,9879m  e  E
721.310,1559m;  357°47'51"  e  86,053m  até  o  vértice  V35,  de  coordenadas  N
7.915.056,9777m  e  E  721.306,8486m;  9°27'44"  e  80,470m até  o  vértice  V36,  de
coordenadas N 7.915.136,3528m e E 721.320,0778m; 93°48'51" e 99,439m até o
vértice V37, de coordenadas N 7.915.129,7382m e E 721.419,2967m; 96°20'25" e
149,744m até o vértice V38, de coordenadas N 7.915.113,2017m e E 721.568,1252m;
93°59'27" e 142,560m até o vértice V39, de coordenadas N 7.915.103,2798m e E
721.710,3390m;  52°15'12"  e  129,661m  até  o  vértice  V40,  de  coordenadas  N
7.915.182,6550m e E 721.812,8652m; 14°02'10" e 109,091m até o vértice V41, de
coordenadas N 7.915.288,4885m e E 721.839,3236m; 345°22'45" e 78,614m até o
vértice V42, de coordenadas N 7.915.364,5564m e E 721.819,4798m; 63°26'06" e
88,744m até o vértice V43, de coordenadas N 7.915.404,2440m e E 721.898,8550m;
128°55'39" e 110,535m até o vértice V44, de coordenadas N 7.915.334,7907m e E
721.984,8447m;  122°56'44"  e  64,949m  até  o  vértice  V45,  de  coordenadas  N
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7.915.299,4688m e E 722.039,3490m; 40°43'56" e 100,559m até o vértice V46, de
coordenadas N 7.915.375,6689m e E 722.104,9658m; 51°08'48" e 97,849m até o
vértice V47, de coordenadas N 7.915.437,0524m e E 722.181,1660m; 50°35'58" e
76,698m até o vértice V48, de coordenadas N 7.915.485,7358m e E 722.240,4328m;
181°25'56" e 84,693m até o vértice V49, de coordenadas N 7.915.401,0690m e E
722.238,3161m;  215°21'45"  e  80,461m  até  o  vértice  V50,  de  coordenadas  N
7.915.335,4522m e E 722.191,7493m; 221°42'39" e 130,429m até o vértice V51, de
coordenadas N 7.915.238,0853m e E 722.104,9658m; 221°18'31" e 92,989m até o
vértice V52, de coordenadas N 7.915.168,2352m e E 722.043,5824m; 220°01'49" e
69,109m até o vértice V53, de coordenadas N 7.915.115,3184m e E 721.999,1323m;
72°10'52"  e  62,253m até  o vértice  V54,  de  coordenadas N 7.915.134,3684m e E
722.058,3991m;  48°30'13"  e  73,476m  até  o  vértice  V55,  de  coordenadas  N
7.915.183,0519m e E 722.113,4325m; 53°40'23" e 89,328m até o vértice V56, de
coordenadas N 7.915.235,9686m e E 722.185,3993m; 62°35'33" e 64,376m até o
vértice V57, de coordenadas N 7.915.265,6020m e E 722.242,5494m; 92°36'09" e
46,615 m até o vértice V58, de coordenadas N 7.915.263,4854m e E 722.289,1162m;
154°10'44" e 72,895m até o vértice V59, de coordenadas N 7.915.197,8686m e E
722.320,8662m;  175°54'52"  e  59,418m  até  o  vértice  V60,  de  coordenadas  N
7.915.138,6018m e E 722.325,0996m; 181°54'33" e 63,535m até o vértice V61, de
coordenadas N 7.915.075,1017m e E 722.322,9829m; 180°00'00" e 110,067m até o
vértice V62, de coordenadas N 7.914.965,0348m e E 722.322,9829m; 184°45'49" e
203,905m  até  o  vértice  V63,  de  coordenadas  N  7.914.761,8344m  e  E
722.306,0495m;  225°00'00"  e  104,770m  até  o  vértice  V64,  de  coordenadas  N
7.914.687,7509m e E 722.231,9661m; 252°28'28" e 84,349m até o vértice V65, de
coordenadas N 7.914.662,3508m e E 722.151,5326m; 282°55'34" e 132,474m até o
vértice V66, de coordenadas N 7.914.691,9842m e E 722.022,4156m; 291°02'15" e
29,482m até o vértice V67, de coordenadas N 7.914.702,5676m e E 721.994,8989m;
249°26'38" e 144,679m até o vértice V68, de coordenadas N 7.914.651,7675m e E
721.859,4320m;  246°58'28"  e  183,992m  até  o  vértice  V69,  de  coordenadas  N
7.914.579,8007m e E 721.690,0983m; 254°10'51" e 132,000m até o vértice V70, de
coordenadas N 7.914.543,8173m e E 721.563,0981m; 263°32'28" e 112,900m até o
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vértice V71, de coordenadas N 7.914.531,1172m e E 721.450,9145m; 255°56'29" e
94,936m até o vértice V72, de coordenadas N 7.914.508,0560m e E 721.358,8220m;
153°11'56" e 253,981m até o vértice V73, de coordenadas N 7.914.281,3580m e E
721.473,3410m;  163°39'02"  e  137,279m  até  o  vértice  V74,  de  coordenadas  N
7.914.149,6300m e E 721.511,9843m; 163°39'02" e 187,512m até o vértice V75, de
coordenadas N 7.913.969,7000m e E 721.564,7680m; 157°50'15" e 106,700m até o
vértice V76, de coordenadas N 7.913.870,8827m e E 721.605,0190m; 157°50'15" e
189,708m  até  o  vértice  V77,  de  coordenadas  N  7.913.695,1910m  e  E
721.676,5830m;  138°59'17"  e  155,264m  até  o  vértice  V78,  de  coordenadas  N
7.913.578,0332m e E 721.778,4693m; 90°00'00" e 150,813m até o vértice V79, de
coordenadas N 7.913.578,0332m e E 721.929,2821m; 74°28'33" e 148,285m até o
vértice V80, de coordenadas N 7.913.617,7208m e E 722.072,1574m; 105°56'43" e
115,572m até o vértice V81, de coordenadas N 7.913.585,9708m e E 722.183,2826m;
166°36'27" e 171,347m até o vértice V82, de coordenadas N 7.913.419,2829m e E
722.222,9702m;  198°26'06"  e  138,053m  até  o  vértice  V83,  de  coordenadas  N
7.913.288,3139m e E 722.179,3139m; 235°07'29" e 159,641m até o vértice V84, de
coordenadas N 7.913.197,0325m e E 722.048,3449m; 231°34'55" e 146,898m até o
vértice V85, de coordenadas N 7.913.105,7511m e E 721.933,2509m; 271°28'08" e
154,832m  até  o  vértice  V86,  de  coordenadas  N  7.913.109,7198m  e  E
721.778,4693m;  279°14'46"  e  172,903m  até  o  vértice  V87,  de  coordenadas  N
7.913.137,5011m e E 721.607,8127m; 15°25'20" e 119,393m até o vértice V88, de
coordenadas N 7.913.252,5951m e E 721.639,5628m; 17°06'10" e 107,962m até o
vértice V89, de coordenadas N 7.913.355,7828m e E 721.671,3129m; 332°42'02" e
138,452m  até  o  vértice  V90,  de  coordenadas  N  7.913.478,8143m  e  E
721.607,8127m;  254°28'33"  e  74,143m  até  o  vértice  V91,  de  coordenadas  N
7.913.458,9705m e E 721.536,3751m; 222°42'34" e 210,643m até o vértice V92, de
coordenadas N 7.913.304,1890m e E 721.393,4998m; 191°18'36" e 101,184m até o
vértice V93, de coordenadas N 7.913.204,9700m e E 721.373,6560m; 198°26'06" e
213,355m  até  o  vértice  V94,  de  coordenadas  N  7.913.002,5633m  e  E
721.306,1871m;  206°11'57"  e  302,150m  até  o  vértice  V95,  de  coordenadas  N
7.912.731,4550m e E 721.172,7900m; 291°59'56" e 43,851m até o vértice V96, de
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coordenadas N 7.912.747,8810m e E 721.132,1320m; 323°28'13" e 91,570m até o
vértice V97, de coordenadas N 7.912.821,4620m e E 721.077,6260m; 348°06'58" e
100,038m  até  o  vértice  V98,  de  coordenadas  N  7.912.919,3560m  e  E
721.057,0250m;  326°13'05"  e  98,784m  até  o  vértice  V99,  de  coordenadas  N
7.913.001,4610m e E 721.002,0980m; 273°00'04" e 63,430m até o vértice V100, de
coordenadas N 7.913.004,7820m e E 720.938,7550m; 331°54'14" e 168,759m até o
vértice V101, de coordenadas N 7.913.153,6540m e E 720.859,2780m; 338°55'55" e
130,031m  até  o  vértice  V102,  de  coordenadas  N  7.913.274,9930m  e  E
720.812,5350m;  29°39'06"  e  77,657m  até  o  vértice  V103,  de  coordenadas  N
7.913.342,4810m e E 720.850,9540m; 16°10'30" e 79,322m até o vértice V104, de
coordenadas N 7.913.418,6630m e E 720.873,0510m; 330°18'20" e 132,427m até o
vértice V105, de coordenadas N 7.913.533,7000m e E 720.807,4500m; 315°29'15" e
188,650m  até  o  vértice  V106,  de  coordenadas  N  7.913.668,2260m  e  E
720.675,1940m;  292°59'43"  e  148,181m  até  o  vértice  V107,  de  coordenadas  N
7.913.726,1140m e E 720.538,7880m; 267°37'50" e 165,551m até o vértice V108, de
coordenadas N 7.913.719,2700m e E 720.373,3790m; 218°44'37" e 164,160m até o
vértice V109, de coordenadas N 7.913.591,2330m e E 720.270,6420m; 202°35'04" e
290,086m  até  o  vértice  V110,  de  coordenadas  N  7.913.323,3929m  e  E
720.159,2359m;  109°14'54"  e  5,960m  até  o  vértice  V111,  de  coordenadas  N
7.913.321,4280m e E 720.164,8630m; 127°43'03" e 63,782m até o vértice V112, de
coordenadas N 7.913.282,4080m e E 720.215,3170m; 152°32'14" e 49,008m até o
vértice V113, de coordenadas N 7.913.238,9230m e E 720.237,9180m; 187°23'52" e
69,340m até o vértice V114, de coordenadas N 7.913.170,1600m e E 720.228,9900m;
106°50'49" e 58,792m até o vértice V115, de coordenadas N 7.913.153,1210m e E
720.285,2590m;  120°39'28"  e  64,767m  até  o  vértice  V116,  de  coordenadas  N
7.913.120,0960m e E 720.340,9730m; 158°35'22" e 126,563m até o vértice V117, de
coordenadas N 7.913.002,2670m e E 720.387,1750m; 201°52'26" e 291,483m até o
vértice V118, de coordenadas N 7.912.731,7690m e E 720.278,5780m; 269°36'48" e
77,325m até o vértice V119, de coordenadas N 7.912.731,2470m e E 720.201,2550m;
246°07'12" e 76,648m até o vértice V120, de coordenadas N 7.912.700,2180m e E
720.131,1680m;  287°46'11"  e  184,404m  até  o  vértice  V121,  de  coordenadas  N
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7.912.756,4970m e E 719.955,5620m; 287°42'30" e 105,240m até o vértice V122, de
coordenadas N 7.912.788,5080m e E 719.855,3090m; 263°11'18" e 72,146m até o
vértice V123, de coordenadas N 7.912.779,9510m e E 719.783,6720m; 216°03'21" e
57,933m até o vértice V124, de coordenadas N 7.912.733,1150m e E 719.749,5740m;
224°32'09" e 122,139m até o vértice V125, de coordenadas N 7.912.646,0530m e E
719.663,9110m;  223°54'12"  e  79,027m  até  o  vértice  V126,  de  coordenadas  N
7.912.589,1130m e E 719.609,1100m; 212°55'22" e 128,292m até o vértice V127, de
coordenadas N 7.912.481,4238m e E 719.539,3822m; 212°55'22" e 31,060m até o
vértice V128, de coordenadas N 7.912.455,3520m e E 719.522,5010m; 144°26'25" e
103,724m  até  o  vértice  V129,  de  coordenadas  N  7.912.370,9717m  e  E
719.582,8218m;  202°20'03"  e  5,699m  até  o  vértice  V130,  de  coordenadas  N
7.912.365,7000m e E 719.580,6560m; 97°31'39" e 6,610m até o vértice V131, de
coordenadas N 7.912.364,8340m e E 719.587,2094m; 97°31'39" e 90,249m até o
vértice V132, de coordenadas N 7.912.353,0110m e E 719.676,6810m; 167°39'56" e
38,915m  até  o  vértice  V133,  de  coordenadas  N  7.912.314,9940m  e  E
719.684,9940m;  207°11'51"  e  10,209m  até  o  vértice  V134,  de  coordenadas  N
7.912.305,9141m e E 719.680,3280m; 207°11'51" e 20,498m até o vértice V135, de
coordenadas N 7.912.287,6820m e E 719.670,9590m; 136°35'43" e 55,599m até o
vértice V136, de coordenadas N 7.912.247,2880m e E 719.709,1640m; 113°11'40" e
49,221m  até  o  vértice  V137,  de  coordenadas  N  7.912.227,9020m  e  E
719.754,4070m;  113°00'22"  e  57,232m  até  o  vértice  V138,  de  coordenadas  N
7.912.205,5340m e E 719.807,0870m; 114°05'19" e 33,657m até o vértice V139, de
coordenadas N 7.912.191,7971m e E 719.837,8126m; 114°05'19" e 11,437m até o
vértice V140, de coordenadas N 7.912.187,1290m e E 719.848,2540m; 151°23'50" e
29,336m  até  o  vértice  V141,  de  coordenadas  N  7.912.161,3728m  e  E
719.862,2984m;  151°23'50"  e  29,878m  até  o  vértice  V142,  de  coordenadas  N
7.912.135,1410m e E 719.876,6020m; 154°14'45" e 40,517m até o vértice V143, de
coordenadas N 7.912.098,6490m e E 719.894,2070m; 131°17'39" e 43,913m até o
vértice V144, de coordenadas N 7.912.069,6700m e E 719.927,2000m; 111°52'20" e
39,703m  até  o  vértice  V145,  de  coordenadas  N  7.912.054,8792m  e  E
719.964,0448m;  111°52'20"  e  19,733m  até  o  vértice  V146,  de  coordenadas  N
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7.912.047,5280m e E 719.982,3570m; 153°40'13" e 32,237m até o vértice V147, de
coordenadas N 7.912.018,6354m e E 719.996,6552m; 153°40'13" e 16,844m até o
vértice V148, de coordenadas N 7.912.003,5390m e E 720.004,1260m; 166°32'57" e
12,847m até o vértice V149, de coordenadas N 7.911.991,0443m e E 720.007,1144m;
166°32'57" e 46,440m até o vértice V150, de coordenadas N 7.911.945,8780m e E
720.017,9170m;  177°25'12"  e  59,511m  até  o  vértice  V151,  de  coordenadas  N
7.911.886,4270m e E 720.020,5960m; 200°42'32" e 29,800m até o vértice V152, de
coordenadas N 7.911.858,5520m e E 720.010,0580m; 215°25'02" e 28,175m até o
vértice V153, de coordenadas N 7.911.835,5910m e E 719.993,7300m; 235°41'43" e
19,931m até o vértice V154, de coordenadas N 7.911.824,3580m e E 719.977,2660m;
223°57'53" e 33,032m até o vértice V155, de coordenadas N 7.911.800,5830m e E
719.954,3350m;  223°20'35"  e  42,429m  até  o  vértice  V156,  de  coordenadas  N
7.911.769,7260m e E 719.925,2130m; 229°00'15" e 30,925m até o vértice V157, de
coordenadas N 7.911.749,4390m e E 719.901,8720m; 227°21'51" e 38,758m até o
vértice V158, de coordenadas N 7.911.723,1870m e E 719.873,3590m; 252°44'02" e
37,923m até o vértice V159, de coordenadas N 7.911.711,9310m e E 719.837,1450m;
252°42'05" e 28,125m até o vértice V160, de coordenadas N 7.911.703,5680m e E
719.810,2920m;  257°40'39"  e  31,474m  até  o  vértice  V161,  de  coordenadas  N
7.911.696,8510m e E 719.779,5430m; 293°55'11" e 108,256m até o vértice V162, de
coordenadas N 7.911.740,7440m e E 719.680,5850m; 282°33'58" e 94,844m até o
vértice V163, de coordenadas N 7.911.761,3790m e E 719.588,0130m; 268°50'09" e
131,302m  até  o  vértice  V164,  de  coordenadas  N  7.911.758,7110m  e  E
719.456,7380m;  164°28'33"  e  174,734m  até  o  vértice  V165,  de  coordenadas  N
7.911.590,3520m e E 719.503,5050m; 155°12'17" e 35,505m até o vértice V166, de
coordenadas N 7.911.558,1201m e E 719.518,3951m; 138°32'17" e 217,380m até o
vértice V167, de coordenadas N 7.911.395,2164m e E 719.662,3276m; 277°04'06" e
45,255m até o vértice V168, de coordenadas N 7.911.400,7850m e E 719.617,4170m;
203°13'50" e 34,176m até o vértice V169, de coordenadas N 7.911.369,3800m e E
719.603,9370m;  292°08'25"  e  98,290m  até  o  vértice  V170,  de  coordenadas  N
7.911.406,4230m e E 719.512,8950m; 285°02'43" e 26,506m até o vértice V171, de
coordenadas N 7.911.413,3033m e E 719.487,2980m; 285°02'43" e 66,071m até o



1723
____________________________________________________________________________

vértice V172, de coordenadas N 7.911.430,4540m e E 719.423,4920m; 264°41'28" e
87,860m até o vértice V173, de coordenadas N 7.911.422,3250m e E 719.336,0092m;
256°43'13" e 14,279m até o vértice V174, de coordenadas N 7.911.419,0450m e E
719.322,1120m;  260°33'48"  e  54,563m  até  o  vértice  V175,  de  coordenadas  N
7.911.410,0990m e E 719.268,2870m; 259°11'12" e 51,815m até o vértice V176, de
coordenadas N 7.911.400,3780m e E 719.217,3920m; 260°08'00" e 45,134m até o
vértice V177, de coordenadas N 7.911.392,6440m e E 719.172,9260m; 253°01'29" e
55,117m até o vértice V178, de coordenadas N 7.911.376,5520m e E 719.120,2100m;
251°36'06" e 57,902m até o vértice V179, de coordenadas N 7.911.358,2770m e E
719.065,2680m;  253°28'08"  e  15,429m  até  o  vértice  V180,  de  coordenadas  N
7.911.353,8870m e E 719.050,4770m; 192°42'14" e 124,637m até o vértice V181, de
coordenadas N 7.911.232,3010m e E 719.023,0680m; 169°28'53" e 192,059m até o
vértice V182, de coordenadas N 7.911.043,4690m e E 719.058,1290m; 234°49'12" e
90,991m  até  o  vértice  V183,  de  coordenadas  N  7.910.991,0450m  e  E
718.983,7580m;  210°30'38"  e  100,699m  até  o  vértice  V184,  de  coordenadas  N
7.910.904,2890m e E 718.932,6330m; 132°21'35" e 5,170m até o vértice V185, de
coordenadas N 7.910.900,8055m e E 718.936,4533m; 132°21'35" e 76,952m até o
vértice V186, de coordenadas N 7.910.848,9564m e E 718.993,3154m; 132°21'35" e
29,951m  até  o  vértice  V187,  de  coordenadas  N  7.910.828,7760m  e  E
719.015,4470m;  134°28'01"  e  210,787m  até  o  vértice  V188,  de  coordenadas  N
7.910.681,1200m e E 719.165,8760m; 175°37'54" e 50,092m até o vértice V189, de
coordenadas N 7.910.631,1740m e E 719.169,6915m; 157°04'50" e 13,464m até o
vértice V190, de coordenadas N 7.910.618,7731m e E 719.174,9348m; 180°25'17" e
4,338m até o vértice V191, de coordenadas N 7.910.614,4350m e E 719.174,9029m;
180°25'17" e 31,646m até o vértice V192, de coordenadas N 7.910.582,7897m e E
719.174,6702m;  244°33'34"  e  10,632m  até  o  vértice  V193,  de  coordenadas  N
7.910.578,2223m e E 719.165,0688m; 221°55'23" e 106,609m até o vértice V194, de
coordenadas N 7.910.498,9010m e E 719.093,8400m; 280°33'18" e 69,814m até o
vértice V195, de coordenadas N 7.910.511,6895m e E 719.025,2070m; 244°33'34" e
26,429m  até  o  vértice  V196,  de  coordenadas  N  7.910.500,3361m  e  E
719.001,3405m;  244°33'34"  e  37,180m  até  o  vértice  V197,  de  coordenadas  N
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7.910.484,3645m e E 718.967,7656m; 327°51'46" e 25,094m até o vértice V198, de
coordenadas N 7.910.505,6136m e E 718.954,4168m; 327°51'46" e 23,650m até o
vértice V199, de coordenadas N 7.910.525,6396m e E 718.941,8364m; 285°49'57" e
16,936m  até  o  vértice  V200,  de  coordenadas  N  7.910.530,2601m  e  E
718.925,5428m;  285°49'57"  e  19,916m  até  o  vértice  V201,  de  coordenadas  N
7.910.535,6937m e E 718.906,3822m; 276°42'35" e 16,361m até o vértice V202, de
coordenadas N 7.910.537,6054m e E 718.890,1330m; 276°42'35" e 9,407m até o
vértice V203, de coordenadas N 7.910.538,7045m e E 718.880,7905m; 276°42'35" e
28,579m  até  o  vértice  V204,  de  coordenadas  N  7.910.542,0438m  e  E
718.852,4071m;  261°10'47"  e  14,558m  até  o  vértice  V205,  de  coordenadas  N
7.910.539,8114m e E 718.838,0208m; 261°10'47" e 16,501m até o vértice V206, de
coordenadas N 7.910.537,2813m e E 718.821,7153m; 297°24'27" e 18,751m até o
vértice V207, de coordenadas N 7.910.545,9129m e E 718.805,0687m; 297°24'27" e
29,531m  até  o  vértice  V208,  de  coordenadas  N  7.910.559,5063m  e  E
718.778,8528m;  309°55'13"  e  2,924m  até  o  vértice  V209,  de  coordenadas  N
7.910.561,3830m e E 718.776,6099m; 309°55'13" e 30,884m até o vértice V210, de
coordenadas N 7.910.581,2022m e E 718.752,9235m; 297°03'40" e 20,384m até o
vértice V211, de coordenadas N 7.910.590,4756m e E 718.734,7713m; 297°03'40" e
34,285m  até  o  vértice  V212,  de  coordenadas  N  7.910.606,0731m  e  E
718.704,2401m;  293°05'49"  e  78,238m  até  o  vértice  V213,  de  coordenadas  N
7.910.636,7648m e E 718.632,2733m; 297°28'28" e 47,350m até o vértice V214, de
coordenadas N 7.910.658,6098m e E 718.590,2637m; 291°49'10" e 17,986m até o
vértice V215, de coordenadas N 7.910.665,2950m e E 718.573,5660m; 270°12'45" e
95,140m  até  o  vértice  V216,  de  coordenadas  N  7.910.665,6480m  e  E
718.478,4270m;  307°20'42"  e  127,739m  até  o  vértice  V217,  de  coordenadas  N
7.910.743,1360m e E 718.376,8750m; 296°34'28" e 183,628m até o vértice V218, de
coordenadas N 7.910.825,2840m e E 718.212,6470m; 210°34'09" e 58,823m até o
vértice V219, de coordenadas N 7.910.774,6361m e E 718.182,7308m; 189°41'07" e
26,938m  até  o  vértice  V220,  de  coordenadas  N  7.910.748,0820m  e  E
718.178,1989m;  189°41'07"  e  44,682m  até  o  vértice  V221,  de  coordenadas  N
7.910.704,0368m e E 718.170,6817m; 189°41'07" e 86,854m até o vértice V222, de
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coordenadas N 7.910.618,4210m e E 718.156,0698m; 189°41'07" e 2,554m até o
vértice V223, de coordenadas N 7.910.615,9029m e E 718.155,6400m; 204°43'00" e
115,387m  até  o  vértice  V224,  de  coordenadas  N  7.910.511,0868m  e  E
718.107,3933m;  293°05'50"  e  1,188m  até  o  vértice  V225,  de  coordenadas  N
7.910.511,5529m e E 718.106,3005m; 293°05'50" e 93,757m até o vértice V226, de
coordenadas N 7.910.548,3332m e E 718.020,0586m; 342°29'55" e 100,507m até o
vértice V227, de coordenadas N 7.910.644,1880m e E 717.989,8330m; 300°21'57" e
126,293m  até  o  vértice  V228,  de  coordenadas  N  7.910.708,0318m  e  E
717.880,8656m;  298°22'53"  e  56,649m  até  o  vértice  V229,  de  coordenadas  N
7.910.734,9594m e E 717.831,0253m; 251°22'12" e 49,817m até o vértice V230, de
coordenadas N 7.910.719,0453m e E 717.783,8190m; 125°40'32" e 114,803m até o
vértice V231, de coordenadas N 7.910.652,0926m e E 717.877,0770m; 138°17'54" e
106,972m  até  o  vértice  V232,  de  coordenadas  N  7.910.572,2252m  e  E
717.948,2407m;  141°27'34"  e  89,248m  até  o  vértice  V233,  de  coordenadas  N
7.910.502,4188m e E 718.003,8482m; 117°14'51" e 73,600m até o vértice V234, de
coordenadas N 7.910.468,7219m e E 718.069,2817m; 177°56'44" e 28,588m até o
vértice V235, de coordenadas N 7.910.440,1525m e E 718.070,3066m; 177°56'44" e
37,345m  até  o  vértice  V236,  de  coordenadas  N  7.910.402,8313m  e  E
718.071,6454m;  244°12'49"  e  66,521m  até  o  vértice  V237,  de  coordenadas  N
7.910.373,8937m e E 718.011,7487m; 270°40'13" e 9,213m até o vértice V238, de
coordenadas N 7.910.374,0015m e E 718.002,5361m; 244°48'40" e 30,805m até o
vértice V239, de coordenadas N 7.910.360,8908m e E 717.974,6604m; 177°46'32" e
15,112m até o vértice V240, de coordenadas N 7.910.345,7904m e E 717.975,2470m;
177°46'32" e 28,541m até o vértice V241, de coordenadas N 7.910.317,2704m e E
717.976,3547m;  140°57'57"  e  64,582m  até  o  vértice  V242,  de  coordenadas  N
7.910.267,1053m e E 718.017,0271m; 140°57'57" e 64,165m até o vértice V243, de
coordenadas N 7.910.217,2640m e E 718.057,4371m; 153°50'45" e 75,571m até o
vértice V244, de coordenadas N 7.910.149,4305m e E 718.090,7477m; 104°17'55" e
134,168m  até  o  vértice  V245,  de  coordenadas  N  7.910.116,2942m  e  E
718.220,7590m;  135°48'40"  e  65,409m  até  o  vértice  V246,  de  coordenadas  N
7.910.069,3926m e E 718.266,3509m; 161°01'39" e 35,803m até o vértice V247, de
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coordenadas N 7.910.035,5344m e E 718.277,9911m; 284°17'57" e 53,667m até o
vértice V248, de coordenadas N 7.910.048,7892m e E 718.225,9869m; 266°39'52" e
90,491m  até  o  vértice  V249,  de  coordenadas  N  7.910.043,5242m  e  E
718.135,6492m;  245°01'02"  e  77,887m  até  o  vértice  V250,  de  coordenadas  N
7.910.010,6287m e E 718.065,0497m; 266°03'00" e 78,489m até o vértice V251, de
coordenadas N 7.910.005,2220m e E 717.986,7475m; 205°39'56" e 113,937m até o
vértice V252, de coordenadas N 7.909.902,5262m e E 717.937,3993m; 244°36'29" e
129,516m  até  o  vértice  V253,  de  coordenadas  N  7.909.846,9889m  e  E
717.820,3954m;  267°35'09"  e  78,346m  até  o  vértice  V254,  de  coordenadas  N
7.909.843,6886m e E 717.742,1188m; 215°53'57" e 79,980m até o vértice V255, de
coordenadas N 7.909.778,9007m e E 717.695,2213m; 196°36'22" e 65,75m até o
vértice V256, de coordenadas N 7.909.715,8920m e E 717.676,4303m; 152°54'03" e
111,943m  até  o  vértice  V257,  de  coordenadas  N  7.909.616,2383m  e  E
717.727,4240m;  74°14'19"  e  119,207m  até  o  vértice  V258,  de  coordenadas  N
7.909.648,6190m e E 717.842,1492m; 102°32'12" e 34,359m até o vértice V259, de
coordenadas N 7.909.641,1610m e E 717.875,6886m; 102°32'12" e 98,875m até o
vértice V260, de coordenadas N 7.909.619,6987m e E 717.972,2065m; 62°57'26" e
72,508m  até  o  vértice  V261,  de  coordenadas  N  7.909.652,6648m  e  E
718.036,7870m;  117°33'53"  e  195,681m  até  o  vértice  V262,  de  coordenadas  N
7.909.562,1139m e E 718.210,2561m; 207°01'32" e 35,867m até o vértice V263, de
coordenadas N 7.909.530,1636m e E 718.193,9586m; 287°13'50" e 110,915m até o
vértice V264, de coordenadas N 7.909.563,0184m e E 718.088,0212m; 198°16'25" e
26,532m  até  o  vértice  V265,  de  coordenadas  N  7.909.537,8244m  e  E
718.079,7019m;  119°08'23"  e  70,738m  até  o  vértice  V266,  de  coordenadas  N
7.909.503,3791m e E 718.141,4870m; 151°53'56" e 187,536m até o vértice V267, de
coordenadas N 7.909.337,9502m e E 718.229,8222m; 89°16'18" e 86,280m até o
vértice V268, de coordenadas N 7.909.339,0468m e E 718.316,0956m; 153°44'00" e
69,737m  até  o  vértice  V269,  de  coordenadas  N  7.909.276,5103m  e  E
718.346,9579m;  193°59'32"  e  59,756m  até  o  vértice  V270,  de  coordenadas  N
7.909.218,5271m e E 718.332,5095m; 198°22'40" e 88,288m até o vértice V271, de
coordenadas N 7.909.134,7416m e E 718.304,6737m; 203°23'42" e 85,681m até o
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vértice V272, de coordenadas N 7.909.056,1046m e E 718.270,6525m; 207°19'17" e
97,267m  até  o  vértice  V273,  de  coordenadas  N  7.908.969,6885m  e  E
718.226,0088m;  209°31'40"  e  68,578m  até  o  vértice  V274,  de  coordenadas  N
7.908.910,0173m e E 718.192,2104m; 233°17'14" e 83,306m até o vértice V275, de
coordenadas N 7.908.860,2168m e E 718.125,4288m; 243°41'56" e 108,032m até o
vértice V276, de coordenadas N 7.908.812,3489m e E 718.028,5801m; 261°15'05" e
41,344m  até  o  vértice  V277,  de  coordenadas  N  7.908.806,0606m  e  E
717.987,7175m;  261°15'05"  e  16,605m  até  o  vértice  V278,  de  coordenadas  N
7.908.803,5351m e E 717.971,3060m; 226°59'06" e 22,884m até o vértice V279, de
coordenadas N 7.908.787,9238m e E 717.954,5739m; 202°51'41" e 35,848m até o
vértice V280, de coordenadas N 7.908.754,8919m e E 717.940,6468m; 281°54'46" e
56,751m até o vértice V281, de coordenadas N 7.908.766,6067m e E 717.885,1176m;
294°47'38" e 201,099m até o vértice V282, de coordenadas N 7.908.850,9389m e E
717.702,5555m;  297°38'30"  e  108,032m  até  o  vértice  V283,  de  coordenadas  N
7.908.901,0594m e E 717.606,8533m; 288°09'50" e 63,094m até o vértice V284, de
coordenadas N 7.908.920,7283m e E 717.546,9030m; 272°28'16" e 108,065m até o
vértice V285, de coordenadas N 7.908.925,3879m e E 717.438,9384m; 253°09'04" e
160,074m  até  o  vértice  V286,  de  coordenadas  N  7.908.878,9907m  e  E
717.285,7361m;  245°05'47"  e  112,296m  até  o  vértice  V287,  de  coordenadas  N
7.908.831,7040m e E 717.183,8819m; 243°23'04" e 62,066m até o vértice V288, de
coordenadas N 7.908.803,8984m e E 717.128,3930m; 155°51'26" e 1,804m até o
vértice V289, de coordenadas N 7.908.802,2519m e E 717.129,1310m; 155°51'26" e
12,616m até o vértice V290, de coordenadas N 7.908.790,7393m e E 717.134,2911m;
155°51'26" e 26,210m até o vértice V291, de coordenadas N 7.908.766,8215m e E
717.145,0115m;  102°46'13"  e  50,260m  até  o  vértice  V292,  de  coordenadas  N
7.908.755,7118m e E 717.194,0285m; 78°53'48" e 72,884m até o vértice V293, de
coordenadas N 7.908.769,7476m e E 717.265,5483m; 78°53'48" e 51,077m até o
vértice V294, de coordenadas N 7.908.779,5839m e E 717.315,6690m; 90°40'07" e
66,193m até o vértice V295, de coordenadas N 7.908.778,8113m e E 717.381,8575m;
144°02'06" e 42,020m até o vértice V296, de coordenadas N 7.908.744,8015m e E
717.406,5352m;  214°16'15"  e  67,052m  até  o  vértice  V297,  de  coordenadas  N
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7.908.689,3906m e E 717.368,7777m; 237°33'32" e 34,723m até o vértice V298, de
coordenadas N 7.908.670,7642m e E 717.339,4737m; 257°31'36" e 32,423m até o
vértice V299, de coordenadas N 7.908.663,7613m e E 717.307,8159m; 229°35'04" e
17,927m  até  o  vértice  V300,  de  coordenadas  N  7.908.652,1385m  e  E
717.294,1667m;  229°35'04"  e  28,709m  até  o  vértice  V301,  de  coordenadas  N
7.908.633,5260m e E 717.272,3091m; 249°53'29" e 29,465m até o vértice V302, de
coordenadas N 7.908.623,3959m e E 717.244,6403m; 234°38'12" e 32,244m até o
vértice V303, de coordenadas N 7.908.604,7342m e E 717.218,3450m; 224°15'10" e
42,187m  até  o  vértice  V304,  de  coordenadas  N  7.908.574,5173m  e  E
717.188,9060m;  197°10'51"  e  17,066m  até  o  vértice  V305,  de  coordenadas  N
7.908.558,2126m e E 717.183,8648m; 197°10'51" e 49,976m até o vértice V306, de
coordenadas N 7.908.510,4663m e E 717.169,1023m; 196°08'40" e 60,136m até o
vértice V307, de coordenadas N 7.908.452,7022m e E 717.152,3810m; 208°11'49" e
49,907m  até  o  vértice  V308,  de  coordenadas  N  7.908.408,7174m  e  E
717.128,7996m;  146°33'42"  e  1,001m  até  o  vértice  V309,  de  coordenadas  N
7.908.407,8821m e E 717.129,3512m; 146°33'42" e 65,176m até o vértice V310, de
coordenadas N 7.908.353,4943m e E 717.165,2654m; 123°35'56" e 23,356m até o
vértice V311, de coordenadas N 7.908.340,5697m e E 717.184,7194m; 123°35'56" e
63,870m  até  o  vértice  V312,  de  coordenadas  N  7.908.305,2255m  e  E
717.237,9189m;  163°21'07"  e  64,018m  até  o  vértice  V313,  de  coordenadas  N
7.908.243,8908m e E 717.256,2595m; 175°52'06" e 35,953m até o vértice V314, de
coordenadas N 7.908.208,0313m e E 717.258,8499m; 138°52'11" e 14,688m até o
vértice V315, de coordenadas N 7.908.196,9684m e E 717.268,5109m; 138°52'11" e
31,957m  até  o  vértice  V316,  de  coordenadas  N  7.908.172,8976m  e  E
717.289,5316m;  87°25'06"  e  37,167m  até  o  vértice  V317,  de  coordenadas  N
7.908.174,5718m e E 717.326,6606m; 23°48'24" e 2,929m até o vértice V318, de
coordenadas N 7.908.177,2518m e E 717.327,8430m; 23°48'24" e 53,220m até o
vértice V319, de coordenadas N 7.908.225,9436m e E 717.349,3255m; 69°51'37" e
50,425m  até  o  vértice  V320,  de  coordenadas  N  7.908.243,3055m  e  E
717.396,6676m;  48°39'48"  e  94,476m  até  o  vértice  V321,  de  coordenadas  N
7.908.305,7053m e E 717.467,6040m; 71°38'51" e 67,893m até o vértice V322, de
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coordenadas N 7.908.327,0824m e E 717.532,0437m; 113°34'15" e 105,605m até o
vértice V323, de coordenadas N 7.908.284,8527m e E 717.628,8382m; 160°00'28" e
59,687m  até  o  vértice  V324,  de  coordenadas  N  7.908.228,7624m  e  E
717.649,2447m;  198°02'07"  e  77,284m  até  o  vértice  V325,  de  coordenadas  N
7.908.155,2756m e E 717.625,3174m; 213°23'16" e 50,098m até o vértice V326, de
coordenadas N 7.908.113,4456m e E 717.597,7485m; 192°11'49" e 75,280m até o
vértice V327, de coordenadas N 7.908.039,8651m e E 717.581,8441m; 222°08'19" e
39,375m  até  o  vértice  V328,  de  coordenadas  N  7.908.010,6673m  e  E
717.555,4260m;  243°37'22"  e  39,974m  até  o  vértice  V329,  de  coordenadas  N
7.907.992,9077m e E 717.519,6137m; 227°58'33" e 20,091m até o vértice V330, de
coordenadas N 7.907.979,4575m e E 717.504,6885m; 210°05'48" e 9,565m até o
vértice V331, de coordenadas N 7.907.971,1820m e E 717.499,8920m; 246°31'58" e
9,227m até o vértice V332, de coordenadas N 7.907.967,5075m e E 717.491,4279m;
227°58'33" e 31,988m até o vértice V333, de coordenadas N 7.907.946,0934m e E
717.467,6654m;  270°40'10"  e  24,896m  até  o  vértice  V334,  de  coordenadas  N
7.907.946,3842m e E 717.442,7716m; 246°31'58" e 0,551m até o vértice V335, de
coordenadas N 7.907.946,1649m e E 717.442,2663m; 236°02'43" e 106,241m até o
vértice V336, de coordenadas N 7.907.886,8256m e E 717.354,1417m; 297°25'58" e
24,918m  até  o  vértice  V337,  de  coordenadas  N  7.907.898,3057m  e  E
717.332,0252m;  297°25'58"  e  10,182m  até  o  vértice  V338,  de  coordenadas  N
7.907.902,9964m e E 717.322,9885m; 228°00'10" e 24,863m até o vértice V339, de
coordenadas N 7.907.886,3609m e E 717.304,5110m; 228°00'10" e 72,313m até o
vértice V340, de coordenadas N 7.907.837,9767m e E 717.250,7697m; 287°37'58" e
40,629m  até  o  vértice  V341,  de  coordenadas  N  7.907.850,2839m  e  E
717.212,0493m;  323°23'00"  e  66,220m  até  o  vértice  V342,  de  coordenadas  N
7.907.903,4351m e E 717.172,5518m; 296°16'32" e 79,238m até o vértice V343, de
coordenadas N 7.907.938,5125m e E 717.101,5012m; 288°43'42" e 76,477m até o
vértice V344, de coordenadas N 7.907.963,0678m e E 717.029,0740m; 335°13'11" e
43,761m  até  o  vértice  V345,  de  coordenadas  N  7.908.002,7992m  e  E
717.010,7319m;  67°10'11"  e  31,763m  até  o  vértice  V346,  de  coordenadas  N
7.908.015,1234m e E 717.040,0069m; 67°10'11" e 7,878m até o vértice V347, de
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coordenadas N 7.908.018,1803m e E 717.047,2682m; 359°03'53" e 44,801m até o
vértice V348, de coordenadas N 7.908.062,9754m e E 717.046,5368m; 328°43'19" e
45,015m  até  o  vértice  V349,  de  coordenadas  N  7.908.101,4483m  e  E
717.023,1652m;  325°50'56"  e  21,287  m  até  o  vértice  V350,  de  coordenadas  N
7.908.119,0642m e E 717.011,2155m; 325°50'56" e 20,428m até o vértice V351, de
coordenadas N 7.908.135,9699m e E 716.999,7475m; 279°40'47" e 67,272m até o
vértice V352, de coordenadas N 7.908.147,2808m e E 716.933,4335m; 267°01'26" e
41,453m  até  o  vértice  V353,  de  coordenadas  N  7.908.145,1287m  e  E
716.892,0365m;  189°56'03"  e  46,710m  até  o  vértice  V354,  de  coordenadas  N
7.908.099,1188m e E 716.883,9783m; 220°00'15" e 61,308m até o vértice V355, de
coordenadas N 7.908.052,1568m e E 716.844,5668m; 218°07'15" e 5,829m até o
vértice V356, de coordenadas N 7.908.047,5709m e E 716.840,9683m; 218°07'15" e
62,199m  até  o  vértice  V357,  de  coordenadas  N  7.907.998,6387m  e  E
716.802,5718m;  230°17'01"  e  69,121m  até  o  vértice  V358,  de  coordenadas  N
7.907.954,4713m e E 716.749,4027m; 233°46'43" e 43,886m até o vértice V359, de
coordenadas N 7.907.928,5385m e E 716.713,9977m; 137°05'01" e 40,004m até o
vértice V360, de coordenadas N 7.907.899,2418m e E 716.741,2375m; 107°22'38" e
36,648m  até  o  vértice  V361,  de  coordenadas  N  7.907.888,2965m  e  E
716.776,2130m;  147°21'23"  e  58,022m  até  o  vértice  V362,  de  coordenadas  N
7.907.839,4392m e E 716.807,5109m; 147°21'23" e 8,174m até o vértice V363, de
coordenadas N 7.907.832,5560m e E 716.811,9203m; 112°10'22" e 13,522m até o
vértice V364, de coordenadas N 7.907.827,4529m e E 716.824,4419m; 96°06'34" e
90,905m  até  o  vértice  V365,  de  coordenadas  N  7.907.817,7781m  e  E
716.914,8308m;  84°00'31"  e  3,503m  até  o  vértice  V366,  de  coordenadas  N
7.907.818,1437m e E 716.918,3146m; 65°43'34" e 17,147m até o vértice V367, de
coordenadas N 7.907.825,1928m e E 716.933,9454m; 65°43'34" e 67,187m até o
vértice V368, de coordenadas N 7.907.852,8135m e E 716.995,1928m; 128°54'27" e
38,305m  até  o  vértice  V369,  de  coordenadas  N  7.907.828,7553m  e  E
717.025,0005m;  180°40'05"  e  34,246m  até  o  vértice  V370,  de  coordenadas  N
7.907.794,5114m e E 717.024,6012m; 225°13'19" e 53,604m até o vértice V371, de
coordenadas N 7.907.756,7547m e E 716.986,5509m; 187°48'21" e 50,443m até o
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vértice V372, de coordenadas N 7.907.706,7789m e E 716.979,6999m; 186°12'53" e
64,845m  até  o  vértice  V373,  de  coordenadas  N  7.907.642,3153m  e  E
716.972,6800m;  200°46'22"  e  91,171m  até  o  vértice  V374,  de  coordenadas  N
7.907.557,0707m e E 716.940,3448m; 208°49'47" e 29,047m até o vértice V375, de
coordenadas N 7.907.531,6235m e E 716.926,3378m; 208°49'47" e 18,762m até o
vértice V376, de coordenadas N 7.907.515,1874m e E 716.917,2908m; 118°23'02" e
18,746m  até  o  vértice  V377,  de  coordenadas  N  7.907.506,2762m  e  E
716.933,7828m;  118°23'02"  e  4,019m  até  o  vértice  V378,  de  coordenadas  N
7.907.504,3656m e E 716.937,3187m; 118°23'02" e 56,533m até o vértice V379, de
coordenadas N 7.907.477,4909m e E 716.987,0557m; 109°58'15" e 71,724m até o
vértice V380, de coordenadas N 7.907.452,9941m e E 717.054,4671m; 70°05'57" e
24,784m até o vértice V381, de coordenadas N 7.907.461,4305m e E 717.077,7711m;
107°34'52" e 13,632m até o vértice V382, de coordenadas N 7.907.457,3130m e E
717.090,7659m;  172°55'34"  e  23,496m  até  o  vértice  V383,  de  coordenadas  N
7.907.433,9962m e E 717.093,6594m; 172°55'34" e 23,827m até o vértice V384, de
coordenadas N 7.907.410,3506m e E 717.096,5937m; 186°17'28" e 76,765m até o
vértice V385, de coordenadas N 7.907.334,0479m e E 717.088,1817m; 173°11'24" e
59,199m  até  o  vértice  V386,  de  coordenadas  N  7.907.275,2661m  e  E
717.095,2014m;  173°11'24"  e  17,852m  até  o  vértice  V387,  de  coordenadas  N
7.907.257,5405m e E 717.097,3181m; 85°12'44" e 83,111m até o vértice V388, de
coordenadas N 7.907.264,4775m e E 717.180,1391m; 128°03'19" e 69,417m até o
vértice V389, de coordenadas N 7.907.221,6872m e E 717.234,7996m; 94°40'34" e
37,699m  até  o  vértice  V390,  de  coordenadas  N  7.907.218,6140m  e  E
717.272,3728m;  147°35'54"  e  41,684m  até  o  vértice  V391,  de  coordenadas  N
7.907.183,4198m e E 717.294,7091m; 147°35'54" e 18,045m até o vértice V392, de
coordenadas N 7.907.168,1844m e E 717.304,3783m; 208°06'12" e 65,299m até o
vértice V393, de coordenadas N 7.907.110,5843m e E 717.273,6185m; 227°26'09" e
65,381m  até  o  vértice  V394,  de  coordenadas  N  7.907.066,3599m  e  E
717.225,4643m;  263°11'10"  e  40,458m  até  o  vértice  V395,  de  coordenadas  N
7.907.061,5599m e E 717.185,2923m; 204°03'41" e 48,412m até o vértice V396, de
coordenadas N 7.907.017,3548m e E 717.165,5541m; 172°11'27" e 84,053m até o



1732
____________________________________________________________________________

vértice V397, de coordenadas N 7.906.934,0815m e E 717.176,9748m; 172°11'27" e
48,586m  até  o  vértice  V398,  de  coordenadas  N  7.906.885,9457m  e  E
717.183,5765m;  225°43'10"  e  42,508m  até  o  vértice  V399,  de  coordenadas  N
7.906.856,2675m e E 717.153,1433m; 108°49'08" e 57,327m até o vértice V400, de
coordenadas N 7.906.837,7749m e E 717.207,4062m; 46°54'33" e 56,158m até o
vértice V401, de coordenadas N 7.906.876,1395m e E 717.248,4167m; 66°09'41" e
62,191  m  até  o  vértice  V402,  de  coordenadas  N  7.906.901,2750m  e  E
717.305,3023m;  66°05'53"  e  127,337m  até  o  vértice  V403,  de  coordenadas  N
7.906.952,8689m e E 717.421,7192m; 82°28'34" e 141,447m até o vértice V404, de
coordenadas N 7.906.971,3897m e E 717.561,9486m; 171°52'12" e 46,772m até o
vértice V405, de coordenadas N 7.906.925,0875m e E 717.568,5632m; 115°54'23" e
51,475m  até  o  vértice  V406,  de  coordenadas  N  7.906.902,5979m  e  E
717.614,8654m;  160°12'04"  e  35,151m  até  o  vértice  V407,  de  coordenadas  N
7.906.869,5249m e E 717.626,7717m; 253°32'24" e 60,696m até o vértice V408, de
coordenadas N 7.906.852,3270m e E 717.568,5632m; 131°52'40" e 51,526m até o
vértice V409, de coordenadas N 7.906.817,9311m e E 717.606,9279m; 177°30'38" e
30,456m  até  o  vértice  V410,  de  coordenadas  N  7.906.787,5039m  e  E
717.608,2508m;  135°58'16"  e  55,199m  até  o  vértice  V411,  de  coordenadas  N
7.906.747,8164m e E 717.646,6154m; 124°22'49" e 91,368m até o vértice V412, de
coordenadas N 7.906.696,2225m e E 717.722,0218m; 19°05'37" e 72,797m até o
vértice V413, de coordenadas N 7.906.765,0143m e E 717.745,8344m; 79°34'50" e
67,341m  até  o  vértice  V414,  de  coordenadas  N  7.906.777,1930m  e  E
717.812,0650m;  128°34'06"  e  189,359m  até  o  vértice  V415,  de  coordenadas  N
7.906.659,1380m e E 717.960,1180m; 176°22'37" e 63,094m até o vértice V416, de
coordenadas N 7.906.596,1700m e E 717.964,1050m; 164°38'33" e 86,095m até o
vértice V417, de coordenadas N 7.906.513,1491m e E 717.986,9065m; 287°08'06" e
0,698m até o vértice V418, de coordenadas N 7.906.513,3546m e E 717.986,2398m;
279°15'16" e 594,117m até o vértice V419, de coordenadas N 7.906.608,8997m e E
717.399,8562m;  327°24'41"  e  44,767m  até  o  vértice  V420,  de  coordenadas  N
7.906.646,6189m e E 717.375,7443m; 315°35'44" e 31,383m até o vértice V421, de
coordenadas N 7.906.669,0398m e E 717.353,7848m; 306°31'52" e 140,970m até o
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vértice V422, de coordenadas N 7.906.752,9532m e E 717.240,5109m; 266°06'50" e
75,878m  até  o  vértice  V423,  de  coordenadas  N  7.906.747,8106m  e  E
717.164,8076m;  266°06'50"  e  196,293m  até  o  vértice  V424,  de  coordenadas  N
7.906.734,5067m e E 716.968,9658m; 276°02'45" e 76,010m até o vértice V425, de
coordenadas N 7.906.742,5123m e E 716.893,3787m; 306°53'20" e 30,057m até o
vértice V426, de coordenadas N 7.906.760,5547m e E 716.869,3387m; 317°26'23" e
60,343m  até  o  vértice  V427,  de  coordenadas  N  7.906.805,0009m  e  E
716.828,5250m;  326°01'45"  e  71,896m  até  o  vértice  V428,  de  coordenadas  N
7.906.864,6258m e E 716.788,3516m; 344°02'53" e 61,011m até o vértice V429, de
coordenadas N 7.906.923,2877m e E 716.771,5838m; 333°36'16" e 64,080m até o
vértice V430, de coordenadas N 7.906.980,6873m e E 716.743,0958m; 331°59'26" e
136,506m  até  o  vértice  V431,  de  coordenadas  N  7.907.101,2047m  e  E
716.678,9900m;  345°27'22"  e  111,179m  até  o  vértice  V432,  de  coordenadas  N
7.907.208,8208m e E 716.651,0708m; 341°03'28" e 70,787m até o vértice V433, de
coordenadas  N  7.907.275,7747m  e  E  716.628,0922m;  1°06'17"  e  30,920m  até  o
vértice V434, de coordenadas N 7.907.306,6894m e E 716.628,6884m; 19°32'09" e
78,208m  até  o  vértice  V435,  de  coordenadas  N  7.907.380,3950m  e  E
716.654,8410m;  7°08'07"  e  19,246m  até  o  vértice  V436,  de  coordenadas  N
7.907.399,4923m e E 716.657,2316m; 351°59'42" e 236,245m até o vértice V437, de
coordenadas N 7.907.633,4354m e E 716.624,3320m; 292°00'04" e 77,095m até o
vértice V438, de coordenadas N 7.907.662,3171m e E 716.552,8512m; 299°59'41" e
36,137m  até  o  vértice  V439,  de  coordenadas  N  7.907.680,3827m  e  E
716.521,5541m;  326°31'13"  e  253,885m  até  o  vértice  V440,  de  coordenadas  N
7.907.892,1429m e E 716.381,5006m; 316°18'06" e 131,357 m até o vértice V441, de
coordenadas N 7.907.987,1126m e E 716.290,7509m; 324°07'04" e 93,456m até o
vértice V442, de coordenadas N 7.908.062,8332m e E 716.235,9740m; 313°22'36" e
59,850m  até  o  vértice  V443,  de  coordenadas  N  7.908.103,9375m  e  E
716.192,4719m;  27°03'16"  e  67,107m  até  o  vértice  V444,  de  coordenadas  N
7.908.163,7015m e E 716.222,9948m; 44°57'57" e 162,880m até o vértice V445, de
coordenadas N 7.908.278,9439m e E 716.338,0994m; 23°11'37" e 58,887m até o
vértice V446, de coordenadas N 7.908.333,0715m e E 716.361,2914m; 6°34'58" e
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119,049m  até  o  vértice  V447,  de  coordenadas  N  7.908.451,3351m  e  E
716.374,9393m;  34°18'24"  e  99,104m  até  o  vértice  V448,  de  coordenadas  N
7.908.533,1981m e E 716.430,7965m; 5°56'13" e 97,616m até o vértice V449, de
coordenadas  N  7.908.630,2904m  e  E  716.440,8933m;  8°18'06"  e  27,635m  até  o
vértice V450, de coordenadas N 7.908.657,6358m e E 716.444,8835m; 8°18'06" e
124,223m  até  o  vértice  V451,  de  coordenadas  N  7.908.780,5569m  e  E
716.462,8196m;  24°29'54"  e  79,361m  até  o  vértice  V452,  de  coordenadas  N
7.908.852,7734m e E 716.495,7282m; 351°13'50" e 109,860m até o vértice V453, de
coordenadas N 7.908.961,3487m e E 716.478,9792m; 34°10'57" e 59,089m até o
vértice V454, de coordenadas N 7.909.010,2303m e E 716.512,1772m; 348°54'02" e
46,346m  até  o  vértice  V455,  de  coordenadas  N  7.909.055,7098m  e  E
716.503,2548m;  1°52'19"  e  122,578m  até  o  vértice  V456,  de  coordenadas  N
7.909.178,2221m e E 716.507,2589m; 1°52'19" e 14,249m até o vértice V457, de
coordenadas  N  7.909.192,4630m  e  E  716.507,7244m;  1°52'19"  e  5,678m  até  o
vértice V458, de coordenadas N 7.909.198,1378m e E 716.507,9099m; 265°50'24" e
0,481m até o vértice V459, de coordenadas N 7.909.198,1030m e E 716.507,4303m;
56°19'39" e 157,369m até o vértice V460, de coordenadas N 7.909.285,3550m e E
716.638,3960m;  47°51'32"  e  81,437m  até  o  vértice  V461,  de  coordenadas  N
7.909.339,9957m e E 716.698,7808m; 47°51'32" e 46,416m até o vértice V462, de
coordenadas N 7.909.371,1390m e E 716.733,1980m; 77°15'08" e 41,820m até o
vértice V463, de coordenadas N 7.909.380,3670m e E 716.773,9870m; 72°00'40" e
66,381m  até  o  vértice  V464,  de  coordenadas  N  7.909.400,8675m  e  E
716.837,1226m;  72°00'40"  e  22,943m  até  o  vértice  V465,  de  coordenadas  N
7.909.407,9530m e E 716.858,9440m; 90°25'40" e 15,267m até o vértice V466, de
coordenadas N 7.909.407,8390m e E 716.874,2110m; 82°08'45" e 68,670 m até o
vértice V467, de coordenadas N 7.909.417,2230m e E 716.942,2370m; 92°16'37" e
15,027m  até  o  vértice  V468,  de  coordenadas  N  7.909.416,6260m  e  E
716.957,2520m;  84°58'22"  e  39,234m  até  o  vértice  V469,  de  coordenadas  N
7.909.420,0640m e E 716.996,3349m; 84°58'22" e 13,043m até o vértice V470, de
coordenadas N 7.909.421,2070m e E 717.009,3280m; 84°22'52" e 40,067m até o
vértice V471, de coordenadas N 7.909.425,1300m e E 717.049,2020m; 88°56'53" e
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55,183m  até  o  vértice  V472,  de  coordenadas  N  7.909.426,1430m  e  E
717.104,3760m;  88°02'14"  e  5,863m  até  o  vértice  V473,  de  coordenadas  N
7.909.426,3438m e E 717.110,2357m; 88°02'14" e 44,943m até o vértice V474, de
coordenadas N 7.909.427,8830m e E 717.155,1520m; 60°51'50" e 32,739m até o
vértice V475, de coordenadas N 7.909.443,8230m e E 717.183,7480m; 37°59'32" e
39,834m  até  o  vértice  V476,  de  coordenadas  N  7.909.475,2160m  e  E
717.208,2680m;  79°33'35"  e  44,169m  até  o  vértice  V477,  de  coordenadas  N
7.909.483,2200m e E 717.251,7060m; 51°12'45" e 32,546m até o vértice V478, de
coordenadas N 7.909.503,6080m e E 717.277,0750m; 27°14'46"  e 11,235m até o
vértice V479, de coordenadas N 7.909.513,5961m e E 717.282,2184m; 27°14'46" e
7,312m até o vértice V480, de coordenadas N 7.909.520,0970m e E 717.285,5660m;
9°03'47" e 16,423m até  o  vértice  V481,  de  coordenadas N 7.909.536,3150m e E
717.288,1530m;  2°32'40"  e  41,043m  até  o  vértice  V482,  de  coordenadas  N
7.909.577,3180m e E 717.289,9750m; 338°45'48" e 32,756m até o vértice V483, de
coordenadas N 7.909.607,8500m e E 717.278,1100m; 329°48'20" e 54,978m até o
vértice V484, de coordenadas N 7.909.655,3691m e E 717.250,4594m; 329°48'20" e
9,833m até o vértice V485, de coordenadas N 7.909.663,8680m e E 717.245,5140m;
328°24'23" e 114,336m até o vértice V486, de coordenadas N 7.909.761,2580m e E
717.185,6140m;  335°10'01"  e  88,548m  até  o  vértice  V487,  de  coordenadas  N
7.909.841,6180m e E 717.148,4260m; 351°24'12" e 18,967m até o vértice V488, de
coordenadas N 7.909.860,3715m e E 717.145,5910m; 351°24'12" e 23,455m até o
vértice V489, de coordenadas N 7.909.883,5630m e E 717.142,0850m; 35°02'42" e
23,036m  até  o  vértice  V490,  de  coordenadas  N  7.909.902,4230m  e  E
717.155,3130m;  48°21'36"  e  14,181m  até  o  vértice  V491,  de  coordenadas  N
7.909.911,8458m e E 717.165,9113m; 48°21'36"  e  3,572m até o vértice V492,  de
coordenadas N 7.909.914,2190m e E 717.168,5805m; 48°21'36" e 17,753m até o
vértice V493, de coordenadas N 7.909.926,0150m e E 717.181,8480m; 70°39'53" e
32,725m  até  o  vértice  V494,  de  coordenadas  N  7.909.936,8500m  e  E
717.212,7270m;  64°31'11"  e  25,691m  até  o  vértice  V495,  de  coordenadas  N
7.909.947,9024m e E 717.235,9194m; 64°31'11" e 29,020m até o vértice V496, de
coordenadas N 7.909.960,3870m e E 717.262,1170m; 85°30'57" e 31,745m até o
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vértice V497, de coordenadas N 7.909.962,8690m e E 717.293,7650m; 71°59'28" e
45,241m  até  o  vértice  V498,  de  coordenadas  N  7.909.976,8560m  e  E
717.336,7900m;  53°24'41"  e  63,725m  até  o  vértice  V499,  de  coordenadas  N
7.910.014,8400m e E 717.387,9570m; 24°13'17" e 14,042m até o vértice V500, de
coordenadas  N  7.910.027,6460m  e  E  717.393,7180m;  6°26'18"  e  37,188m  até  o
vértice V501, de coordenadas N 7.910.064,5990m e E 717.397,8880m; 31°22'02" e
96,206m  até  o  vértice  V502,  de  coordenadas  N  7.910.146,7440m  e  E
717.447,9650m;  10°51'35"  e  71,914m  até  o  vértice  V503,  de  coordenadas  N
7.910.217,3700m e E 717.461,5140m; 10°23'29" e 129,560m até o vértice V504, de
coordenadas N 7.910.344,8050m e E 717.484,8830m; 2°08'34" e 144,128m até o
vértice V505, de coordenadas N 7.910.488,8320m e E 717.490,2720m; 1°21'44" e
65,115m até o vértice V506, de coordenadas N 7.910.553,9290m e E 717.491,8200m;
354°11'47" e 61,817m até o vértice V507, de coordenadas N 7.910.615,4290m e E
717.485,5690m;  332°53'37"  e  47,704m  até  o  vértice  V508,  de  coordenadas  N
7.910.657,8930m e E 717.463,8330m; 334°22'49" e 74,335m até o vértice V509, de
coordenadas N 7.910.724,9194m e E 717.431,6910m; 334°22'49" e 19,859m até o
vértice V510, de coordenadas N 7.910.742,8260m e E 717.423,1040m; 310°36'37" e
32,667m até o vértice V511, de coordenadas N 7.910.764,0890m e E 717.398,3050m;
294°28'52" e 117,456m até o vértice V512, de coordenadas N 7.910.812,7620m e E
717.291,4090m;  312°52'59"  e  51,184m  até  o  vértice  V513,  de  coordenadas  N
7.910.847,5930m e E 717.253,9040m; 302°24'58" e 101,779m até o vértice V514, de
coordenadas N 7.910.902,1530m e E 717.167,9850m; 305°54'42" e 41,282m até o
vértice V515, de coordenadas N 7.910.926,3666m e E 717.134,5494m; 305°54'42" e
48,794m  até  o  vértice  V516,  de  coordenadas  N  7.910.954,9860m  e  E
717.095,0300m;  311°44'42"  e  77,123m  até  o  vértice  V517,  de  coordenadas  N
7.911.006,3360m e E 717.037,4870m; 306°54'06" e 60,670m até o vértice V518, de
coordenadas N 7.911.042,7650m e E 716.988,9710m; 294°34'43"  e 9,101m até o
vértice V519, de coordenadas N 7.911.046,5503m e E 716.980,6949m; 294°34'43" e
106,216m  até  o  vértice  V520,  de  coordenadas  N  7.911.090,7300m  e  E
716.884,1030m;  281°26'50"  e  35,593m  até  o  vértice  V521,  de  coordenadas  N
7.911.097,7940m e E 716.849,2180m; 261°33'09" e 81,787m até o vértice V522, de
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coordenadas N 7.911.085,7790m e E 716.768,3180m; 289°45'57" e 95,748m até o
vértice V523, de coordenadas N 7.911.118,1590m e E 716.678,2110m; 284°56'39" e
109,901m  até  o  vértice  V524,  de  coordenadas  N  7.911.146,5000m  e  E
716.572,0270m;  278°31'21"  e  50,561m  até  o  vértice  V525,  de  coordenadas  N
7.911.153,9930m e E 716.522,0240m; 296°43'01" e 83,531m até o vértice V526, de
coordenadas N 7.911.191,5470m e E 716.447,4110m; 288°11'25" e 79,968m até o
vértice V527, de coordenadas N 7.911.216,5110m e E 716.371,4390m; 263°40'04" e
40,519m até o vértice V528, de coordenadas N 7.911.212,0420m e E 716.331,1670m;
260°44'25" e 110,020m até o vértice V529, de coordenadas N 7.911.194,3390m e E
716.222,5810m;  277°35'16"  e  40,857m  até  o  vértice  V530,  de  coordenadas  N
7.911.199,7340m e E 716.182,0820m; 290°15'35" e 69,095m até o vértice V531, de
coordenadas N 7.911.223,6600m e E 716.117,2620m; 279°40'18" e 44,196m até o
vértice V532, de coordenadas N 7.911.231,0850m e E 716.073,6940m; 274°40'27" e
42,546m até o vértice V533, de coordenadas N 7.911.234,5520m e E 716.031,2890m;
291°11'59" e 132,642m até o vértice V534, de coordenadas N 7.911.282,5180m e E
715.907,6240m;  298°15'23"  e  65,120m  até  o  vértice  V535,  de  coordenadas  N
7.911.313,3470m e E 715.850,2640m; 342°47'40" e 22,671m até o vértice V536, de
coordenadas N 7.911.335,0030m e E 715.843,5580m; 357°48'01" e 54,474m até o
vértice V537, de coordenadas N 7.911.389,4373m e E 715.841,4670m; 357°48'01" e
10,709m até o vértice V538, de coordenadas N 7.911.400,1380m e E 715.841,0560m;
8°15'53" e  54,012m até  o vértice V539,  de  coordenadas N 7.911.453,5890m e E
715.848,8200m;  16°06'00"  e  35,307m  até  o  vértice  V540,  de  coordenadas  N
7.911.487,5110m e E 715.858,6110m; 17°52'46" e 8,128m até o vértice V541,  de
coordenadas N 7.911.495,2460m e E 715.861,1063m; 17°52'46" e 79,034m até o
vértice V542, de coordenadas N 7.911.570,4630m e E 715.885,3710m; 15°06'03" e
21,852m até o vértice V543, de coordenadas N 7.911.591,5602m e E 715.891,0638m;
15°06'03" e 138,939m até o vértice V544, de coordenadas N 7.911.725,7013m e E
715.927,2602m;  15°06'03"  e  17,364m  até  o  vértice  V545,  de  coordenadas  N
7.911.742,4660m e E 715.931,7840m; 22°17'54" e 2,101m até o vértice V546, de
coordenadas N 7.911.744,4098m e E 715.932,5811m; 189°16'53" e 16,014m até o
vértice V547, de coordenadas N 7.911.728,6059m e E 715.929,9984m; 189°16'53" e
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3,791m até o vértice V548, de coordenadas N 7.911.724,8641m e E 715.929,3869m;
119°47'54" e 109,894m até o vértice V549, de coordenadas N 7.911.670,2525m e E
716.024,7502m;  119°47'54"  e  69,137m  até  o  vértice  V550,  de  coordenadas  N
7.911.635,8946m e E 716.084,7463m; 103°17'54" e 111,019m até o vértice V551, de
coordenadas N 7.911.610,3577m e E 716.192,7883m; 112°47'55" e 67,012m até o
vértice V552, de coordenadas N 7.911.584,3913m e E 716.254,5646m; 120°17'55" e
14,027m até o vértice V553, de coordenadas N 7.911.577,3148m e E 716.266,6752m;
120°17'55" e 93,247m até o vértice V554, de coordenadas N 7.911.530,2713m e E
716.347,1853m;  120°17'55"  e  12,877m  até  o  vértice  V555,  de  coordenadas  N
7.911.523,7749m e E 716.358,3033m; 120°17'55" e 25,879m até o vértice V556, de
coordenadas N 7.911.510,7190m e E 716.380,6471m; 120°17'55" e 45,240m até o
vértice V557, de coordenadas N 7.911.487,8953m e E 716.419,7075m; 120°17'55" e
5,766m até o vértice V558, de coordenadas N 7.911.484,9864m e E 716.424,6857m;
47°27'20" e 96,805m até o vértice V559, de coordenadas N 7.911.550,4423m e E
716.496,0074m;  98°45'54"  e  116,020m  até  o  vértice  V560,  de  coordenadas  N
7.911.532,7627m e E 716.610,6726m; 56°15'53" e 17,849m até o vértice V561, de
coordenadas N 7.911.542,6754m e E 716.625,5164m; 56°15'53" e 120,959m até o
vértice V562, de coordenadas N 7.911.609,8504m e E 716.726,1072m; 56°15'53" e
16,219m até o vértice V563, de coordenadas N 7.911.618,8576m e E 716.739,5949m;
79°15'54" e 211,387m até o vértice V564, de coordenadas N 7.911.658,2320m e E
716.947,2828m;  79°15'54"  e  5,239m  até  o  vértice  V565,  de  coordenadas  N
7.911.659,2079m e E 716.952,4299m; 79°15'54" e 0,412m até o vértice V566, de
coordenadas N 7.911.659,2845m e E 716.952,8343m; 36°45'53" e 171,030m até o
vértice V567, de coordenadas N 7.911.796,2967m e E 717.055,2009m; 8°45'53" e
46,010m até o vértice V568, de coordenadas N 7.911.841,7690m e E 717.062,2117m;
11°03'12" e 262,360m até o vértice V569, de coordenadas N 7.912.099,2619m e E
717.112,5124m;  13°15'53"  e  11,486m  até  o  vértice  V570,  de  coordenadas  N
7.912.110,4411m e E 717.115,1477m; 357°45'53" e 8,159m até o vértice V571, de
coordenadas N 7.912.118,5939m e E 717.114,8295m; 357°45'53" e 168,366m até o
vértice V572, de coordenadas N 7.912.286,8314m e E 717.108,2624m; 357°45'53" e
2,508m até o vértice V573, de coordenadas N 7.912.289,3372m e E 717.108,1646m;
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321°15'53" e 44,904m até o vértice V574, de coordenadas N 7.912.324,3645m e E
717.080,0671m;  321°15'53"  e  1,104m  até  o  vértice  V575,  de  coordenadas  N
7.912.325,2258m e E 717.079,3762m; 10°15'52" e 98,018m até o vértice V576, de
coordenadas N 7.912.421,6747m e E 717.096,8423m; 297°16'54" e 146,026m até o
vértice V577, de coordenadas N 7.912.488,6076m e E 716.967,0595m; 295°30'53" e
52,570m até o vértice V578, de coordenadas N 7.912.511,2519m e E 716.919,6165m;
295°30'53" e 72,452m até o vértice V579, de coordenadas N 7.912.542,4603m e E
716.854,2304m;  329°45'53"  e  210,702m  até  o  vértice  V580,  de  coordenadas  N
7.912.724,4992m e E 716.748,1310m; 329°45'53" e 5,337m até o vértice V581, de
coordenadas N 7.912.729,1102m e E 716.745,4435m; 1°45'52" e 197,035m até o
vértice V582, de coordenadas N 7.912.926,0520m e E 716.751,5102m; 18°15'52" e
72,227m  até  o  vértice  V583,  de  coordenadas  N  7.912.994,6398m  e  E
716.774,1461m;  18°15'52"  e  21,863m  até  o  vértice  V584,  de  coordenadas  N
7.913.015,4011m e E 716.780,9979m; 18°15'52" e 133,636m até o vértice V585, de
coordenadas  N  7.913.142,3046m  e  E  716.822,8795m;  58°54'03"  e  5,604m  até  o
vértice V586, de coordenadas N 7.913.145,1991m e E 716.827,6779m; 16°25'08" e
91,241m  até  o  vértice  V587,  de  coordenadas  N  7.913.232,7192m  e  E
716.853,4680m;  340°11'37"  e  39,635m  até  o  vértice  V588,  de  coordenadas  N
7.913.270,0093m e E 716.840,0380m; 337°24'08" e 51,840m até o vértice V589, de
coordenadas N 7.913.317,8694m e E 716.820,1179m; 347°58'43" e 76,293m até o
vértice V590, de coordenadas N 7.913.392,4896m e E 716.804,2279m; 51°02'18" e
47,121m até o vértice V591, de coordenadas N 7.913.422,1196m e E 716.840,8680m;
54°19'51" e 29,395m até o vértice V592, de coordenadas N 7.913.439,2596m e E
716.864,7481m;  46°44'24"  e  64,277m  até  o  vértice  V593,  de  coordenadas  N
7.913.483,3097m e E 716.911,5582m; 53°07'51" e 168,886m até o vértice V594, de
coordenadas N 7.913.584,6399m e E 717.046,6685m; 61°43'30" e 57,251m até o
vértice V595, de coordenadas N 7.913.611,7599m e E 717.097,0886m; 124°06'53" e
218,435m  até  o  vértice  V596,  de  coordenadas  N  7.913.489,2500m  e  E
717.277,9347m;  76°33'05"  e  187,710m  até  o  vértice  V597,  de  coordenadas  N
7.913.532,9064m e E 717.460,4975m; 29°28'33" e 104,853m até o vértice V598, de
coordenadas N 7.913.624,1878m e E 717.512,0914m; 94°23'55" e 103,493m até o
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vértice V599, de coordenadas N 7.913.616,2503m e E 717.615,2791m; 131°59'14" e
106,788m  até  o  vértice  V600,  de  coordenadas  N  7.913.544,8126m  e  E
717.694,6542m;  168°41'24"  e  182,131m  até  o  vértice  V601,  de  coordenadas  N
7.913.366,2185m e E 717.730,3731m; 127°01'12" e 230,282m até o vértice V602, de
coordenadas N 7.913.227,5677m e E 717.914,2362m; 30°28'45" e 94,551m até o
vértice V603, de coordenadas N 7.913.309,0530m e E 717.962,1950m; 29°29'09" e
308,671m  até  o  vértice  V604,  de  coordenadas  N  7.913.577,7440m  e  E
718.114,1260m;  33°42'50"  e  60,649m  até  o  vértice  V605,  de  coordenadas  N
7.913.628,1931m e E 718.147,7889m; 33°42'50" e 59,875m até o vértice V606, de
coordenadas N 7.913.677,9980m e E 718.181,0220m; 56°13'13" e 63,682m até o
vértice V607, de coordenadas N 7.913.713,4050m e E 718.233,9530m; 33°59'54" e
153,623m  até  o  vértice  V608,  de  coordenadas  N  7.913.840,7670m  e  E
718.319,8540m;  39°22'36"  e  37,482m  até  o  vértice  V609,  de  coordenadas  N
7.913.869,7400m e E 718.343,6330m; 143°02'01" e 56,728m até o vértice V610, de
coordenadas N 7.913.824,4150m e E 718.377,7460m; 134°06'10" e 49,942m até o
vértice V611, de coordenadas N 7.913.789,6580m e E 718.413,6090m; 130°46'07" e
42,864m  até  o  vértice  V612,  de  coordenadas  N  7.913.761,6678m  e  E
718.446,0720m;  140°56'26"  e  14,302m  até  o  vértice  V613,  de  coordenadas  N
7.913.750,5627m e E 718.455,0839m; 148°28'13" e 45,177m até o vértice V614, de
coordenadas N 7.913.712,0550m e E 718.478,7090m; 152°58'32" e 62,598m até o
vértice V615, de coordenadas N 7.913.656,2917m e E 718.507,1519m; 152°58'32" e
4,655m até o vértice V616, de coordenadas N 7.913.652,1450m e E 718.509,2670m;
146°01'39" e 58,404m até o vértice V617, de coordenadas N 7.913.603,7100m e E
718.541,9030m;  123°37'39"  e  56,855m  até  o  vértice  V618,  de  coordenadas  N
7.913.572,2240m e E 718.589,2440m; 117°01'20" e 38,174m até o vértice V619, de
coordenadas N 7.913.554,8800m e E 718.623,2510m; 49°41'00" e 32,501m até o
vértice V620, de coordenadas N 7.913.575,9085m e E 718.648,0323m; 49°41'00" e
36,783m  até  o  vértice  V621,  de  coordenadas  N  7.913.599,7077m  e  E
718.676,0786m;  49°41'00"  e  708,852m  até  o  vértice  V622,  de  coordenadas  N
7.914.058,3440m e E 719.216,5630m; 46°15'34" e 325,268m até o vértice V623, de
coordenadas N 7.914.283,2320m e E 719.451,5620m; 48°04'02" e 391,329m até o
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vértice V624, de coordenadas N 7.914.544,7412m e E 719.742,6827m; 293°18'59" e
126,634m  até  o  vértice  V625,  de  coordenadas  N  7.914.594,8640m  e  E
719.626,3900m;  268°09'01"  e  52,725m  até  o  vértice  V626,  de  coordenadas  N
7.914.593,1622m e E 719.573,6920m; 252°49'27" e 60,926m até o vértice V627, de
coordenadas N 7.914.575,1705m e E 719.515,4836m; 240°15'18" e 59,728m até o
vértice V628, de coordenadas N 7.914.545,5371m e E 719.463,6251m; 229°46'17" e
42,811m até o vértice V629, de coordenadas N 7.914.517,8880m e E 719.430,9400m;
312°45'02" e 105,297m até o vértice V630, de coordenadas N 7.914.589,3640m e E
719.353,6190m;  322°42'41"  e  54,177m  até  o  vértice  V631,  de  coordenadas  N
7.914.632,4670m e E 719.320,7970m; 283°32'34" e 96,157m até o vértice V632, de
coordenadas N 7.914.654,9840m e E 719.227,3140m; 242°59'18" e 92,500m até o
vértice V633, de coordenadas N 7.914.612,9730m e E 719.144,9040m; 270°31'48" e
71,025m  até  o  vértice  V634,  de  coordenadas  N  7.914.613,6300m  e  E
719.073,8820m;  322°53'05"  e  47,426m  até  o  vértice  V635,  de  coordenadas  N
7.914.651,4490m e E 719.045,2640m; 42°12'42" e 75,888m até o vértice V636, de
coordenadas N 7.914.707,6570m e E 719.096,2512m; 42°12'42" e 16,762m até o
vértice V637, de coordenadas N 7.914.720,0720m e E 719.107,5130m; 76°47'05" e
51,246m  até  o  vértice  V638,  de  coordenadas  N  7.914.731,7873m  e  E
719.157,4015m;  76°47'05"  e  43,671m  até  o  vértice  V639,  de  coordenadas  N
7.914.741,7710m e E 719.199,9160m; 75°07'30" e 75,063m até o vértice V640, de
coordenadas N 7.914.761,0406m e E 719.272,4633m; 36°52'12" e 66,146m até o
vértice V641, de coordenadas N 7.914.813,9574m e E 719.312,1509m; 24°57'04" e
108,287m  até  o  vértice  V642,  de  coordenadas  N  7.914.912,1377m  e  E
719.357,8310m;  3°52'26"  e  107,117m  até  o  vértice  V643,  de  coordenadas  N
7.915.019,0099m e E 719.365,0676m; 344°28'33" e 61,785m até o vértice V644, de
coordenadas N 7.915.078,5412m e E 719.348,5311m; 289°39'14" e 49,167m até o
vértice V645, de coordenadas N 7.915.095,0777m e E 719.302,2290m; 275°42'38" e
99,714m  até  o  vértice  V646,  de  coordenadas  N  7.915.104,9996m  e  E
719.203,0100m;  247°09'59"  e  136,363m  até  o  vértice  V647,  de  coordenadas  N
7.915.052,0829m e E 719.077,3327m; 303°41'24" e 59,623m até o vértice V648, de
coordenadas N 7.915.085,1558m e E 719.027,7232m; 344°21'28" e 85,862m até o
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vértice V649, de coordenadas N 7.915.167,8383m e E 719.004,5721m; 36°28'09" e
94,591m  até  o  vértice  V650,  de  coordenadas  N  7.915.243,9062m  e  E
719.060,7962m;  65°05'43"  e  102,099m  até  o  vértice  V651,  de  coordenadas  N
7.915.286,9010m e E 719.153,4005m; 113°29'55" e 82,947m até o vértice V652, de
coordenadas N 7.915.253,8281m e E 719.229,4684m; 56°18'36" e 71,548m até o
vértice V653, de coordenadas N 7.915.293,5156m e E 719.288,9998m; 2°07'16" e
89,358m  até  o  vértice  V654,  de  coordenadas  N  7.915.382,8127m  e  E
719.292,3071m;  29°21'28"  e  60,714m  até  o  vértice  V655,  de  coordenadas  N
7.915.435,7295m e E 719.322,0727m; 331°15'37" e 116,931m até o vértice V656, de
coordenadas N 7.915.538,2557m e E 719.265,8487m; 340°27'48" e 108,790m até o
vértice V657, de coordenadas N 7.915.640,7820m e E 719.229,4684m; 359°10'54" e
92,614m  até  o  vértice  V658,  de  coordenadas  N  7.915.733,3863m  e  E
719.228,1455m;  94°45'49"  e  79,650m  até  o  vértice  V659,  de  coordenadas  N
7.915.726,7717m e E 719.307,5206m; 11°18'36" e 67,456m até o vértice V660, de
coordenadas  N  7.915.792,9177m  e  E  719.320,7498m;  0°00'00"  e  62,839m  até  o
vértice V661, de coordenadas N 7.915.855,7563m e E 719.320,7498m; 291°02'15" e
46,065m  até  o  vértice  V662,  de  coordenadas  N  7.915.872,2928m  e  E
719.277,7550m;  225°00'00"  e  93,545m  até  o  vértice  V663,  de  coordenadas  N
7.915.806,1469m e E 719.211,6090m; 270°00'00" e 69,453m até o vértice V664, de
coordenadas N 7.915.806,1469m e E 719.142,1557m; 261°52'12" e 70,158m até o
vértice V665, de coordenadas N 7.915.796,2250m e E 719.072,7025m; 267°16'25" e
69,532m  até  o  vértice  V666,  de  coordenadas  N  7.915.792,9177m  e  E
719.003,2492m;  319°05'08"  e  65,648m  até  o  vértice  V667,  de  coordenadas  N
7.915.842,5272m e E 718.960,2543m; 40°48'54" e 96,139m até o vértice V668, de
coordenadas N 7.915.915,2877m e E 719.023,0930m; 33°41'24" e 59,623m até o
vértice V669, de coordenadas N 7.915.964,8972m e E 719.056,1660m; 322°35'41" e
70,779m até o vértice V670, de coordenadas N 7.916.021,1213m e E 719.013,1711m;
237°05'41" e 66,968m até o vértice V671, de coordenadas N 7.915.984,7410m e E
718.956,9470m;  211°49'39"  e  112,885m  até  o  vértice  V672,  de  coordenadas  N
7.915.888,8293m e E 718.897,4156m; 198°26'06" e 83,669m até o vértice V673, de
coordenadas N 7.915.809,4542m e E 718.870,9573m; 282°59'41" e 44,125m até o
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vértice V674, de coordenadas N 7.915.819,3761m e E 718.827,9624m; 357°52'44" e
89,358m  até  o  vértice  V675,  de  coordenadas  N  7.915.908,6731m  e  E
718.824,6551m;  29°44'42"  e  106,657m  até  o  vértice  V676,  de  coordenadas  N
7.916.001,2775m e E 718.877,5719m; 47°23'09" e 112,351m até o vértice V677, de
coordenadas N 7.916.077,3453m e E 718.960,2543m; 67°50'01" e 96,423m até o
vértice V678, de coordenadas N 7.916.113,7256m e E 719.049,5514m; 5°42'38" e
66,476m  até  o  vértice  V679,  de  coordenadas  N  7.916.179,8716m  e  E
719.056,1660m;  34°49'28"  e  92,663m  até  o  vértice  V680,  de  coordenadas  N
7.916.255,9394m e E 719.109,0827m; 81°52'12" e 46,772m até o vértice V681, de
coordenadas  N  7.916.262,5540m  e  E  719.155,3849m;  6°42'35"  e  56,612m  até  o
vértice V682, de coordenadas N 7.916.318,7781m e E 719.161,9995m; 334°39'14" e
69,532m  até  o  vértice  V683,  de  coordenadas  N  7.916.381,6168m  e  E
719.132,2338m;  333°26'06"  e  51,767m  até  o  vértice  V684,  de  coordenadas  N
7.916.427,9189m e E 719.109,0827m; 316°32'53" e 86,560m até o vértice V685, de
coordenadas N 7.916.490,7576m e E 719.049,5514m; 28°04'21" e 56,224m até o
vértice V686, de coordenadas N 7.916.540,3671m e E 719.076,0098m; 82°14'05" e
146,868m  até  o  vértice  V687,  de  coordenadas  N  7.916.560,2109m  e  E
719.221,5309m;  145°18'17"  e  52,293m  até  o  vértice  V688,  de  coordenadas  N
7.916.517,2160m e E 719.251,2966m; 127°52'30" e 75,418m até o vértice V689, de
coordenadas N 7.916.470,9138m e E 719.310,8279m; 101°18'36" e 84,320m até o
vértice V690, de coordenadas N 7.916.454,3773m e E 719.393,5104m; 140°31'39" e
72,836m  até  o  vértice  V691,  de  coordenadas  N  7.916.398,1533m  e  E
719.439,8126m; 208°10'43" e 105 0

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  e  encontram-se
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso
–  23S,  tendo  como  datum  o  WGS 84.  Todos  os  azimutes  e  distâncias,  área  e
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

MAPA 2: VÉRTICES APA SERRA DA CANDONGA

* – O Mapa 2, que contém os Vértices APA Serra da Candonga, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 25.4.2015.
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ANEXO III – ÁREA A SER DESAFETADA

(a que se refere o Art. 2º do Decreto nº 40.170, de 17 de dezembro de 1998)
MEMORIAL DESCRITIVO

Parque Estadual Serra da Candonga
Município: Guanhães

Área: 3.302,66ha
A área do terreno destinada ao Parque Estadual Serra da Candonga, no Município

de Guanhães, possui os seguintes limites e confrontações: inicia no marco P.P. nº 01
do  levantamento  topográfico  realizado  pela  Secla  –  Serviços  de  Engenharia  e
Consultoria Ltda., segue o sentido horário dividindo com Domingos Ferreira da Silva
até o marco nº 56; desse ao marco 96, dividindo com Benedito Teófilo;  desse ao
marco 200,  dividindo com Astramiro  Ferreira,  desse ao marco 226 dividindo com
Hercília  Pena e filhos,  desse ao marco 274 dividindo com José de Tal;  desse ao
marco 443 dividindo com quem de direito, desse ao marco 402, dividindo novamente
com quem de direito; desse ao marco 385 dividindo com Nair de Tal; desse vira à
direita em linha reta, numa distância aproximada de 250m, encontrando a margem do
córrego e por este abaixo até as divisas de Sebastião Aguiar Moreira, dividindo com o
próprio vendedor, em condomínio com outros; desse à direita atravessa a estrada no
marco 369, dividindo com Sebastião Aguiar Moreira; desse ao marco 313 dividindo
com Adelino de Tal; desse ao marco nº 01, ponto onde começou e termina o circuito
divisório,  dividindo com herdeiros de Ilídio Felício;  reiniciando na confrontação das
terras da Floresta Rio Doce com a Mineração Candonga Ltda., partindo do marco
101J-S,  no  pé  da  cachoeira,  marco  este  que  delimita  a  área  de  mineração  do
Candonga, concedida ao outorgante Joaquim da Silva Caldeira, pelo Dec. nº 50.005
de  24/01/1961,  segue  até  o  espigão  na  direção  do  Cemitério  dos  Ingleses  e
continuando  o  espigão  até  encontrar  uma  cerca  de  arame,  que  faz  a  divisa  da
Fazenda  do  Mono  com  a  Fazenda  do  Candonga,  aquela  de  propriedade  dos
outorgantes Getúlio de Carvalho e sua mulher, e subindo o espigão até encontrar as
divisas de terrenos dos herdeiros do finado Dr. Guilherme Alves Moreira,  em uma
cerca de arame farpado; daí,  descendo por esta cerca até um córrego e por este
abaixo até uma cava e por esta, subindo até um cancelão, ganha-se um valo e cerca
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de arame e pelo valo acima até a pedra do urubu, dividindo em toda esta extensão
com terrenos do mesmo finado Dr.  Guilherme Alves Moreira,  da pedra  do urubu,
continuando, apanha as divisas de terrenos pertencentes a herdeiros do finado Agripa
Santiago  de  Alvarenga;  por  estes  afora,  pelos  altos  e  espigão,  até  encontrar  as
divisas de terrenos do finado Teófilo Pereira do Nascimento; e apanhando uma cerca
de arame,  vão dividindo com  sucessores  herdeiros  até  a  porteirinha na  beira  da
estrada; da porteirinha sobe uma cerca de arame, nas divisas com sucessores do
mesmo  Teófilo  Pereira  do  Nascimento,  seguindo  o  caminhamento  da  área  de
mineração  retro  referida,  a  partir  do  marco 76J-S,  até  encontrar  o  marco  87J-S,
continuando  como linha  divisória  aquela  compreendida  entre  os  marcos  87J-S  e
101J-S, onde tiveram início estas divisas.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação:  De  acordo  com  a  Lei  nº  9.985,  de  2000,  que  instituiu  o  Sistema

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC –, considera-se
unidade de conservação o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas  jurisdicionais,  com  características  naturais  relevantes,  legalmente  instituído
pelo poder  público,  com objetivos de conservação e limites  definidos,  sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

Dentre as diretrizes previstas na citada lei destinam as unidades de conservação a
proteger  grandes  áreas  por  meio  de  um  conjunto  integrado  de  unidades  de
conservação de  diferentes  categorias,  próximas  ou  contíguas,  e  suas  respectivas
zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades
de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e
recuperação dos ecossistemas.

A área  de  proteção  ambiental  –  APA –  integra  o  grupo  das  unidades  de  uso
sustentável  e  tem  como  objetivo  proteger  a  diversidade  biológica,  disciplinar  o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

O monumento  natural  integra  o grupo das  unidades de proteção integral  e tem
como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica,  podendo  ser  constituído  por  áreas  particulares,  desde  que  seja  possível
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compatibilizar  os  objetivos  da  unidade  com  a  utilização  da  terra  e  dos  recursos
naturais do local pelos proprietários.

O Parque Estadual Serra da Candonga foi criado pelo Decreto nº 40.170, de 17 de
dezembro de 1998,  ou seja,  há mais de 15 anos,  sem que tenha cumprido suas
finalidades, sequer sua área foi objeto de regularização fundiária.

De fato, a maior parte da área do citado parque encontra-se alterada por atividades
produtivas tais como criação de gado, culturas, pastagens e por concessões de lavra
outorgadas pela União, consubstanciadas em manifestos e decretos de lavra.

Por  outro  lado,  a  Fazenda  Candonga,  situada  dentro  do  perímetro  do  Parque
Estadual Serra da Candonga, está ocupada desde 2010 por índios da etnia pataxós,
levados  pela  Funai,  oriundos  de  Porto  Seguro-BA,  onde  vivem  do  artesanato,
pecuária e agricultura familiar.

Diante  disso  na  área  do  Parque  Estadual  Serra  da  Candonga  é  necessária  a
criação de condições para a preservação das áreas de valor ecológico, paisagístico e
cultural, o uso sustentável de seus recursos naturais e a manutenção da população
de  origem  indígena,  alterando,  para  tanto,  a  atual  categoria  da  unidade  de
conservação para área de proteção ambiental e monumento natural.

Desta forma, a mencionada APA abrangeria 1.786ha e o Monumento Natural Pedra
da Candonga, 429ha, totalizando a área de 2.224ha.

A desafetação  de  áreas  de  unidades  de  conservação da  natureza  de  proteção
integral está prevista especificamente na Lei Federal nº 9.985, de 2000 – SNUC –,
parágrafo 7º do art. 22 do Capítulo IV, que trata da criação, implantação e gestão das
unidades de conservação, in verbis: “A desafetação ou redução dos limites de uma
unidade de conservação só pode ser feita mediante lei  específica.”  Essa previsão
legal  específica está em consonância com o capítulo do meio ambiente,  art.  225,
parágrafo 2º,  inciso III,  que assim dispõe:  “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."

Na  história  recente  do  país  existem  precedentes  sobre  a  reclassificação  de
unidades de conservação,  destacando-se,  no Estado do Espírito  Santo,  o Parque
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Nacional dos Pontões Capixabas, criado pelo Decreto de 19 de dezembro de 2002, e
transformado  em  Monumento  Natural  dos  Pontões;  no  Estado  do  Amazonas,  o
Parque Estadual Nhamundá, criado pelo Decreto nº 12.175, de 6 de julho de 1989,
que teve sua categoria reclassificada como Área de Proteção Ambiental – Guajuma,
localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Nhamundá; e no Estado de São Paulo, a Lei
nº 14.982, de 8 de abril  de 2013, que alterou os limites da Estação Ecológica da
Jureia-Itatins  e constituiu,  em parte,  as categorias de parque estadual,  reserva de
desenvolvimento sustentável e zonas especiais de interesse ecoturístico.

Com  estas  considerações,  esperamos  contar  com o  apoio  dos  membros  desta
Casa Legislativa, para a aprovação desta proposição de inegável alcance ambiental e
social.

–  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 1.155/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 398/2011)

Dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal
e metropolitano de pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os transportes rodoviários intermunicipal e o metropolitano de pessoas a

título precário, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual, regem-se pelo
disposto nesta lei.

Art. 2º – Para efeito desta lei, considera-se:
I  –  autorização  –  ato  discricionário,  unilateral,  precário,  personalíssimo,

intransferível e temporário, pelo qual o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais – DER-MG – autoriza  a prestação de serviço fretado de
transporte rodoviário intermunicipal de pessoas;

II  –  autorizatário  –  pessoa  jurídica  legalmente  constituída  para  o  exercício  de
atividade econômica de transporte de pessoas, sob a forma de empresa proprietária
ou detentora do arrendamento mercantil  do veículo de aluguel  ou de cooperativa,
titular da autorização para a prestação do serviço de que trata esta lei;
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III – condutor – pessoa física, com ou sem vínculo empregatício, que presta serviço
ao autorizatário,  indicado para conduzir  o veículo de aluguel  destinado ao serviço
fretado, e que atenda as exigências do Código de Trânsito Brasileiro;

IV – veículo de aluguel – veículo automotor de transporte coletivo de passageiros,
detentor  de  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  –  CRLV  –  na
categoria aluguel, projetado e construído com finalidade exclusiva de transporte de
pessoas, dotado de corredor  interno para circulação dos passageiros, com até 15
anos de uso, contados a partir da data de fabricação do veículo, constante no CRLV;

V – fretamento contínuo – serviço autorizado pelo DER-MG, não aberto ao público,
contratado por pessoas jurídicas, privadas ou públicas, para o deslocamento de seus
empregados e  servidores,  ou  por  grupo de pessoas matriculadas ou inscritas  em
estabelecimento de ensino, desde que comprovado o vínculo, em caráter habitual,
com pontos de origem e destino preestabelecidos, mediante contrato e emissão de
documento fiscal, vedada qualquer prática que o caracterize como transporte público;

VI – transporte escolar – serviço destinado ao transporte remunerado de estudantes
regularmente  matriculados  em  estabelecimento  de  ensino,  quando  realizado  em
veículo  especialmente  destinado  a  esse  fim,  nos  termos  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro;

VII  –  fretamento  eventual  –  serviço  autorizado  pelo  DER-MG,  por  viagem,  não
aberto ao público, destinado ao deslocamento eventual de grupo fechado de pessoas,
devidamente identificadas em relação nominal,  informada ao DER até doze horas
antes da realização da viagem, e mediante emissão de documento fiscal, com pontos
de  origem  e  destino  preestabelecidos  e  finalidade  turística,  cultural,  recreativa,
religiosa ou assemelhada, vedada qualquer prática que o caracterize como transporte
público;

VIII  –  transporte  fretado  –  serviço  remunerado  de  transporte  rodoviário
intermunicipal de pessoas, não aberto ao público, prestado mediante contrato bilateral
de aluguel entre o transportador e grupo de pessoas ou entidades de direito público
ou privado, em que se utiliza veículo de aluguel, devidamente cadastrado mediante
emissão de documentação fiscal e autorização do DER-MG, em conformidade com o
art. 107 do Código de Trânsito Brasileiro;
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IX  –  transporte  público  –  serviço  público  delegado  de  transporte  coletivo
intermunicipal  de  passageiros,  com  venda  individual  de  passagens,  controlado  e
coordenado  pelo  DER-MG,  executado  sob  as  condições  de  regularidade,
continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua
prestação  e  modicidade  de  tarifas,  destinado  ao  transporte  aberto  ao  público,
realizado  entre  dois  ou  mais  Municípios  por  meio  de  veículo  cadastrado,  com
itinerário, seccionamentos intermediários, horários e tarifa previamente definidos pelo
DER-MG.

§ 1º – Na hipótese de o serviço ser prestado por pessoa jurídica constituída sob a
forma de cooperativa, deverá ser observado o disposto nos arts. 4º ao 8º da Lei nº
15.075, de 5 de abril de 2004.

§ 2º – Nos serviços de fretamento de natureza contínua, o veículo a ser utilizado na
prestação de serviço será o estabelecido no contrato celebrado entre as partes.

Art. 3º – São documentos de porte obrigatório do condutor de veículo de fretamento
contínuo e eventual durante a viagem:

I – os exigidos pela legislação de trânsito;
II – autorização emitida pelo DER-MG, original, sem emendas ou rasuras;
III – comprovante de quitação total ou da parcela correspondente à quitação parcial

de seguro relativo a acidentes a favor das pessoas transportadas;
IV – relação nominal das pessoas transportadas;
V – documento de identificação que vincule as pessoas transportadas ao contrato

no caso de fretamento contínuo;
VI – documento fiscal apropriado no caso de fretamento eventual.
Art.  4º  –  Para  efeito  desta  lei,  o  autorizatário  responde  pelas  ações  ou  pelas

omissões  de  seus  prepostos,  e  as  cooperativas  solidariamente  às  penalidades
aplicadas a seus associados.

Art.  5º  – As  infrações  às  disposições desta  lei  sujeitarão o  infrator,  conforme a
natureza da falta, às seguintes penalidades e medidas administrativas, sem prejuízo
da aplicação daquelas previstas em outras legislações:

I – multa;
II – apreensão do veículo;
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III – suspensão da autorização.
Art. 6º – A multa será calculada em vista do coeficiente tarifário para o transporte

coletivo rodoviário intermunicipal Tabela B – piso 1, previsto no Decreto nº 32.656, de
14 de março de 1991, e terá a seguinte gradação:

I – 1.000 vezes o coeficiente tarifário;
II – 2.000 vezes o coeficiente tarifário;
III – 3.000 vezes o coeficiente tarifário.
Art.  7º  – A multa  de 1.000 vezes o coeficiente  tarifário  será aplicada quando o

infrator:
I – não utilizar veículo devidamente caracterizado para o transporte exclusivo de

escolares, conforme art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro;
II – transportar pessoas acima da capacidade do veículo;
III  –  não tratar  com urbanidade as pessoas transportadas ou responsáveis  pela

fiscalização.
Art.  8º  – A multa  de 2.000 vezes o coeficiente  tarifário  será aplicada quando o

infrator:
I – transportar bagagem desacompanhada da pessoa transportada ou produto que,

pelas  suas  características,  seja  considerado  perigoso  ou  implique  risco  para  a
segurança dos usuários ou da via;

II – descumprir norma de serviço do DER-MG, regularmente publicada;
III – transportar bagagem da pessoa transportada sem a respectiva identificação.
Art.  9º  – A multa  de 3.000 vezes o coeficiente  tarifário  será aplicada quando o

infrator:
I – transportar pessoas em veículo sem condições de segurança;
II – não manter atualizado o seguro de acidentes pessoais em favor das pessoas

transportadas;
III – opor-se à fiscalização dos órgãos competentes ou dificultá-la;
IV  –  realizar  o  transporte  remunerado  de  pessoas  de  que  trata  esta  lei  sem

autorização, em desacordo com ela ou quando ela estiver suspensa;
V  –  utilizar  pontos  de  embarque  ou  desembarque  fixados  para  o  serviço  de

transporte público para início ou fim de viagem;
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VI – não emitir  documento fiscal apropriado nos termos da legislação vigente ou
deixar de portá-lo no veículo no caso de fretamento eventual;

VII – deixar de portar, durante a viagem, os documentos estabelecidos no art. 3º;
VIII  –  transportar  pessoas  não  vinculadas  ao  contrato,  no  caso  de  fretamento

contínuo;
IX – transportar  pessoas não constantes da relação nominal ou preenchê-la em

desacordo com os procedimentos estabelecidos.
§ 1º – A apreensão do veículo será aplicada na forma estabelecida no Código de

Trânsito  Brasileiro,  sem  prejuízo  da  multa  cabível,  nas  hipóteses  previstas  neste
artigo.

§  2º  –  Às  pessoas  que  angariarem,  atraírem  ou  aliciarem  usuários  nas
proximidades de terminais rodoviários ou pontos de embarque e desembarque do
transporte público para utilização de transporte remunerado em desacordo com esta
lei será aplicada a multa prevista no  caput deste artigo e encaminhado o infrator à
Delegacia de Polícia ou ao Juizado Especial  Criminal  para apuração do exercício
ilegal de profissão ou atividade e crime contra a ordem tributária.

Art.  10  – É vedado ao proprietário  do  veículo  de aluguel  licenciado pelo  poder
público municipal-táxi:

I – realizar viagem intermunicipal ou metropolitana com característica de transporte
público;

II  –  angariar,  atrair  ou  aliciar  pessoas  em  terminais  rodoviários  ou  pontos  de
embarque e desembarque do transporte público;

III – realizar cobrança individual de preço, fazer lotação ou transportar pessoas sem
vínculo ou objetivo comum;

IV  –  embarcar  pessoas  fora  do  município  do  licenciamento,  salvo  aquelas  das
viagens de retorno.

Parágrafo  único  –  Constatada  a  infração,  o  veículo  deverá  ser  apreendido  e
aplicada multa de 2.000 vezes o coeficiente tarifário.

Art. 11 – O cadastramento dos interessados em prestar serviço de fretamento, a
fiscalização da atividade, os procedimentos específicos de autorização, a segurança
do veículo e os recursos contra as infrações previstas nesta lei serão regulamentados
em decreto.
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Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A proposição  apresentada  busca  disciplinar  o  transporte  rodoviário

intermunicipal  e  metropolitano  de  pessoas  a  título  precário,  caracterizado  como
fretamento contínuo ou eventual.

O transporte  de passageiros  realizado sob a forma de fretamento constitui  uma
realidade que o poder público não pode desconhecer, pois trata-se de atividade de
natureza privada que demanda uma intervenção normativa do Estado para que sejam
delineados os limites legais de atuação.

Em 2005, o poder público disciplinou a atividade por meio do Decreto nº 44.035,
que  disciplina  a  autorização  para  prestação  de  serviço  fretado  de  transporte
rodoviário intermunicipal.

Esse decreto procurou estremar o transporte feito sob a forma de fretamento e o
transporte público regular, vedando àquele a prática de qualquer ato característico
deste  último,  como  o  embarque  ou  o  desembarque  de  pessoas  nos  terminais
rodoviários  de  passageiros  e  suas  áreas  de  entorno,  e  a  cobrança  individual  de
passagens.

É  importante  ressaltar  que  a  matéria  contida  nesta  proposição  já  foi  objeto  de
tratamento normativo, porém em nível infralegal, já que veiculada em decreto. Assim,
seria de bom alvitre trazer para o domínio da lei algumas das disposições contidas no
decreto, sobretudo aquelas de cunho mais genérico, como as que estabelecem as
modalidades de fretamento, os tipos de infração e as respectivas sanções, deixando
remanescer  para  a  norma  regulamentar  as  disposições  voltadas  para  a
pormenorização  da  matéria,  tais  como  aquelas  atinentes  ao  cadastramento  dos
interessados, à fiscalização da atividade de transporte, aos aspectos específicos do
procedimento de autorização, à segurança dos veículos, etc.

Deve ser  lembrado que o Estado está  autorizado constitucionalmente  a legislar
sobre a matéria com base no disposto no art. 25 da Lei Maior, segundo o qual os
Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que adotarem,
observados os princípios nela contidos.
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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 1.156/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 392/2011)

Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por parte dos prestadores de
serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de
planos de assistência à saúde no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores

de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras
de  planos  de  assistência  à  saúde  e  seguradoras  especializadas  em  saúde,  de
caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos
de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º acarretará uma multa, em favor
do usuário do serviço, no valor de três vezes a garantia prestada.

Art. 3º – Competirá a Secretaria de Estado de Saúde a fiscalização do disposto
nesta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A exigência  de  garantia  pelos  estabelecimentos  de  prestação  de

serviço de saúde, no âmbito privado, de usuário de plano de saúde, caracteriza-se
como uma prática abusiva, devendo ser coibida pelo poder público.

No Estado de Minas Gerais, tal conduta é comum nos hospitais e nas clínicas, que
somente  atendem  aos  usuários  quando  apresentam  a  garantia  exigida  pelo
estabelecimento.

A exigência da garantia (especificamente o cheque-caução) ocorre em um momento
de extrema fragilidade emocional do usuário. Por essa razão, o documento não seria
reflexo de uma manifestação de vontade livre e consciente.

Além de o consumidor pagar um convênio médico, muitas vezes de valor elevado,
tem de apresentar uma garantia que, na realidade, serve para garantir o recebimento
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de  valores  a  título  de  despesas  decorrentes  da  internação  do  paciente  no
estabelecimento hospitalar.

– 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 1.157/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 402/2011)

Autoriza  a  isenção  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias e sobre Operações de Transporte Interestadual  e Intermunicipal  e de
Comunicação – ICMS –, incidente sobre a saída, nas operações internas,  para a
aquisição de ônibus para utilização exclusiva no transporte coletivo de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Operações de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidente sobre a saída,
em  operações  internas,  para  a  aquisição  de  ônibus  para  utilização  exclusiva  no
transporte coletivo de passageiros, na forma, no prazo, nas condições e na disciplina
de controle estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único – A isenção a que se refere o  caput deste artigo será concedida
nos termos fixados em convênio de que trata o art.  8º da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A isenção do ICMS incidente nas operações internas sobre a compra

de ônibus destinados ao transporte coletivo de passageiros é muito importante para a
categoria. A diminuição do preço do ônibus permite maior renovação da frota, dando
assim mais segurança, conforto, causando menor poluição e diminuindo também o
custo na manutenção; todavia, a isenção só pode ser concedida se autorizada por
convênio  aprovado  pelo  Confaz.  A  necessidade  dessa  lei  é  prevista  na  Lei
Complementar Federal nº 24.

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa medida, venho
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propor este projeto de lei, que, por ser justo, há de contar com o apoio dos colegas
desta egrégia Casa.

– 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 1.158/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.618/2013)

Determina às empresas que comercializam rodos, vassouras e similares no Estado
a instalação de extensor de cabos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As empresas que comercializam rodos, vassouras e similares no Estado

ficam obrigadas a disponibilizar extensor de cabo para esses produtos.
Art. 2° – A disponibilização a que se refere o art. 1º terá caráter facultativo pelo

prazo  de  dois  anos  contados  a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei  e  caráter
obrigatório após esse período.

Art.  3°  –  O  descumprimento  desta  lei  sujeitará  o  infrator  a  multa  pecuniária
equivalente a vinte salários mínimos, duplicada a cada reincidência.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua
publicação, e cabe ao Poder Executivo fiscalizar a sua aplicação.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O cabo curto de uma vassoura, por exemplo, obriga a pessoa a manter

uma postura muito cansativa, pois a coluna vertebral fica curvada para manipular a
vassoura.

Aumentar o cabo tornará a postura muito melhor,  contribuindo para a saúde do
consumidor  e  evitando  gastos  públicos  do  Estado  com  problemas  de  saúde  dos
cidadãos, que podem ser facilmente evitados.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.159/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.596/2013)

Dispõe sobre a realização de protestos e manifestações no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  O  direito  constitucional  à  reunião  pública  para  manifestação  de

pensamento será protegido pelo Estado nos termos desta lei.
Art. 2° – É especialmente proibido o uso de máscara ou qualquer outra forma de

ocultar o rosto do cidadão com o propósito de impedir-lhe a identificação.
Parágrafo  único  –  É  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo  vedado,  o

anonimato.
Art.  3°  –  O  direito  constitucional  à  reunião  pública  para  manifestação  de

pensamento será exercido:
I – pacificamente;
II – sem o porte nem uso de armas;
III – em locais abertos;
IV –  sem o uso de máscaras nem de peças que cubram o rosto do cidadão ou

dificultem sua identificação;
V – mediante prévio aviso à autoridade policial.
§ 1° – Incluem-se entre as armas mencionadas no inciso  II  do  caput as de fogo,

brancas, pedras, bastões, tacos e similares.
§ 2° – Para os fins do inciso V do caput, a comunicação deverá ser feita à delegacia

em  cuja  circunscrição  se  realize  ou,  pelo  menos,  inicie  a  reunião  pública  para
manifestação de pensamento.

§ 3° – A vedação de que trata o inciso  IV  do  caput deste artigo não se aplica às
manifestações culturais estabelecidas no calendário oficial do Estado.

§ 4° – Para os fins do inciso V do caput deste artigo, a comunicação deverá ser feita
ao batalhão em cuja circunscrição se realize ou, pelo menos, inicie a reunião pública
para a manifestação de pensamento.

§ 5° – Considera-se comunicada a autoridade policial quando a convocação para a
manifestação de pensamento ocorrer através da internet e com antecedência igual ou
superior a quarenta e oito horas.
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Art.  4°  –  As  polícias  só  intervirão  em  reuniões  públicas  para  manifestação  de
pensamento a fim de garantir o cumprimento de todos os requisitos do art. 3° ou para
a defesa:

I – do direito constitucional a outra reunião anteriormente convocada e avisada à
autoridade policial;

II – das pessoas humanas;
III – do patrimônio público;
IV – do patrimônio privado.
Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O povo do Estado de Minas Gerais tem ministrado preciosas lições de

cidadania, quando exerce seu direito constitucional de manifestação de pensamento.
Infelizmente,  há  aqueles  que,  mascarados  e  armados,  se  infiltram  em reuniões

públicas a fim de cometer crimes.
É, portanto, dever do Parlamento elaborar uma lei que proteja essas magníficas

demonstrações de civilidade, que não podem ser manchadas por aqueles que não
querem nem conseguem viver sob regime democrático.

Por esta razão, solicito aos meus pares aprovarem esta proposição.
–  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 1.160/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.649/2014)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  câmeras  de  monitoramento  de  segurança  nos
veículos de transporte escolar do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigatória a instalação de câmera de monitoramento de segurança

nos veículos de transporte escolar do Estado.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: É com o interesse de garantir a integridade e a segurança de alunos,
professores e outros servidores das escolas públicas do Estado que venho perante
meus pares propor a instalação de câmeras de segurança no interior dos veículos de
transporte  escolar.  A  instalação  desses  equipamentos  de  segurança,  além  de
desestimular a ação delituosa, servirá para elucidar delitos praticados no interior dos
escolares.

Pela importância desta proposição, contamos com o apoio de nossos pares 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 1.161/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 173/2011)

Dispõe sobre a regulamentação do uso do livro didático nas escolas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. 1º – É vedada a substituição de livro didático adotado nos estabelecimentos de

ensino fundamental e médio durante o período de quatro anos, contado a partir da
sua adoção.

Parágrafo  único  –  Os  sistemas  de  ensino,  à  luz  de  imperativos  de  ordem
pedagógica  e  em  face  da  diversidade  dos  componentes  curriculares,  poderão
autorizar a substituição de livro didático em prazos diferenciados do previsto no caput.

Art. 2º – É vedada a adoção de livros didáticos descartáveis ou cuja concepção
impeça a sua reutilização nos anos subsequentes ao da sua adoção,  a  partir  do
quinto ano do ensino fundamental e em todo o ensino médio.

Parágrafo  único  –  Os  sistemas  de  ensino,  excepcionalmente,  por  razões
comprovadas  de  ordem  pedagógica,  poderão  autorizar  a  utilização  de  livros  que
contenham atividades e exercícios a serem neles diretamente realizados.

Art.  3º  –  Os  sistemas  de  ensino  promoverão  a  análise  e  avaliação  dos  livros
didáticos adotados pelos estabelecimentos de ensino deles integrantes.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: A questão acerca da definição de um período mínimo de validade para
a adoção do livro didático é de longa data debatida e já vem sendo inclusive objeto de
proposições em tramitação nesta Casa. Do mesmo modo, a proibição da utilização de
livros descartáveis.

Este projeto de lei, contudo, não se limita a tais questões, embora, por razões de
consistência,  sobre  elas  disponha.  As  novidades  aqui  apresentadas  referem-se à
flexibilidade conferida aos sistemas de ensino para modificar o prazo de adoção, para
mais ou menos tempo, bem como à delimitação do ano a partir do qual fica vedado o
uso de livros consumíveis: do quinto ano em diante do ensino fundamental e por todo
o ensino médio.

De fato, é preciso levar em consideração que, nos anos iniciais de escolarização, o
material didático, inclusive o livro, tem um cunho diferente do livro de consulta. Em
muitos  casos,  impõe-se  a  utilização  de  materiais  com  que  o  aluno  interaja
escrevendo,  rabiscando,  desenhando,  assinalando:  uma  interação  eivada  de
materialidade. Ainda assim é preciso conferir aos sistemas de ensino autonomia para,
em  outros  momentos  de  escolarização,  autorizar  o  uso  de  livro  consumível,  por
justificado imperativo pedagógico.

Finalmente, atribui-se aos sistemas de ensino a responsabilidade de promover a
análise e a avaliação dos livros didáticos adotados pelos estabelecimentos sob sua
jurisdição.  Trata-se  de  medida  indispensável  para  a  garantia  da  qualidade  da
educação básica no País. Estou convencido de que as razões que inspiram o projeto
de lei hão de angariar o apoio dos ilustres pares 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 1.162/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.595/2014)

Dispõe  sobre  o  ingresso  de  menores  de  idade,  na  condição  de  mascotes,  em
partidas de futebol profissional realizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o ingresso de menores de  idade,  na  condição de mascotes  das



1760
____________________________________________________________________________

equipes, no espaço destinado à realização de partidas de futebol profissional, antes
do seu início, plenamente assegurado no Estado, nos termos desta lei.

Parágrafo único – A condição de mascote não isenta o menor do pagamento de
ingresso,  nos termos definidos  para a  competição pelas  entidades  promotoras  ou
pelas equipes participantes.

Art. 2º – Compete exclusivamente às equipes participantes definirem o quantitativo
de  mascotes  a  serem  admitidos  em  cada  partida  e  a  forma  de  sua  seleção,
observado os limites de mil por evento e de quinhentos por equipe.

Art. 3º – As equipes participantes deverão adotar as providências necessárias para
a  garantia  da  segurança  física  e  da  integridade  moral  dos  menores  de  idade
selecionados, por meio de:

I – exigência de autorização expressa dos pais ou responsáveis pela guarda do
menor;

II – delimitação de espaço adequado para recebimento e acomodação do menor
antes da realização do evento;

III – orientação e organização da participação do menor no evento;
IV – acompanhamento e registro da entrega do menor ao seu responsável ao final

do evento.
Parágrafo único – O menor deverá portar, durante o evento, de forma visível, crachá

ou outro instrumento assemelhado no qual conste seu nome e telefone para contato
com o responsável.

Art. 4º – As equipes participantes manterão por um prazo mínimo de setenta e duas
horas contadas do término do evento,  os  comprovantes da autorização a que se
refere o inciso I do art. 3°, para fins de acompanhamento e fiscalização por parte dos
órgãos competentes de proteção da criança e do adolescente.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Que criança nunca sonhou entrar no gramado de mãos dadas com os

jogadores do seu clube de futebol do coração? Que pai nunca imaginou ver o filho
entrando no campo ao lado dos grandes ídolos do clube pelo qual torce?
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Pensando  na  segurança  e  conforto  dessas  crianças  durante  a  realização  das
partidas de futebol, apresentamos o referido projeto de lei e contamos com o apoio
dos ilustres parlamentares para a sua rápida 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 1.163/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 469/2011)

Dispõe  sobre  o  registro  de  informações  de  veículos  sinistrados  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais obrigada a descrever, no

boletim de ocorrência que for  lavrado em decorrência de acidente de trânsito,  as
partes  visíveis  que  forem  danificadas  nos  veículos  automotores  envolvidos  em
acidente.

Parágrafo  único  – A Polícia  Militar  do  Estado de Minas Gerais  encaminhará  ao
Detran-MG uma via ou cópia do boletim de ocorrência e fotos das partes danificadas.

Art.  2º  – Caberá ao  Detran-MG criar  um arquivo em seu banco de dados para
lançamento das informações constantes nos boletins de ocorrência encaminhados
pela Polícia Militar  sobre os danos sofridos pelos veículos,  classificando-os como:
pequena monta, média monta e grande monta.

Parágrafo único – O Detran-MG fará constar no Certificado de Registro de Veículos,
no campo destinado a observações, quando a classificação dos danos sofridos pelo
veículo constante no caput deste artigo for considerada de grande monta a seguinte
inscrição: “veiculo sinistrado”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei visa a dar conhecimento a quem estiver adquirindo

um veículo usado se ele sofreu danos que causam uma grande depreciação. É muito
comum as pessoas adquirirem um veículo que já foi “batido” como se nunca tivesse
sofrido nenhuma avaria. É direito do consumidor ter conhecimento da situação em
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que se encontra o bem pretendido. Muitas vezes um veículo valeria um preço menor
se tivesse a informação de que ele sofreu dano de grande monta.

Para  evitar  prejuízos  para  o  consumidor,  conto  com  o  apoio  de  meus  pares  à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.164/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.368/2014)

Dispõe sobre a proibição do atraso em voos nos aeroportos do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica proibido o atraso em voos comerciais nos aeroportos do Estado, sob

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

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

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

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

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

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

Art. 3° – Serão considerados em desacordo com o slot os movimentos de partida ou
chegada com divergência igual ou superior a quinze minutos em relação ao horário
alocado.
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Parágrafo único – A empresa de transporte aéreo ou o operador  aéreo estarão
isentos das penalidades previstas  no  caput  quando o descumprimento do  slot  for
devido  a  casos  de  força  maior,  a  restrições  meteorológicas  ou  a  restrições  de
navegação ou da infraestrutura aeroportuária.

Art. 4° – Caberá ao Poder Executivo regulamentar e estipular o valor da multa.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa evitar problemas em operações nos aeroportos do

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.165/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.332/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caetanópolis  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Caetanópolis o

imóvel de propriedade do Estado constituído dos lotes nºs 13 e 14 do quarteirão n°
12,  situado nesse município,  na Rua Conselheiro Barbosa da Silva,  com área de
2.025m² (dois mil e vinte e cinco metros quadrados), conforme a escritura pública
transcrita sob o n° 850, às fls. 224, v, e 226 do Livro 3, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Paraopeba.
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Parágrafo único – O imóvel descrito no caput deste artigo se destinará a construção
da Câmara Municipal de Caetanópolis e outros prédios públicos.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  O terreno objeto deste projeto de lei é um imóvel do Estado que se

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.166/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.514/2014)

Dispõe sobre infração de trânsito atribuída a motorista de veículo automotor cuja
placa tenha sido clonada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 1° da Lei nº 18.704, de 5 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  1º  – O proprietário  de veículo automotor  cuja placa tiver  sido clonada terá

direito à substituição da placa, após a comprovação da clonagem, mediante processo
administrativo.

§ 1º – O novo emplacamento e a nova documentação do veículo a que se refere o
caput serão providenciados sem custo para o proprietário.

§ 2º – O auto de infração de trânsito cometida pelo veículo identificado por meio de
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placa  clonada  será  considerado  inconsistente  e  arquivado  e  o  seu  registro
considerado insubsistente, nos termos do art. 281 do Código Nacional de Trânsito,
após o devido processo administrativo.

§ 3º – A perda de pontuação gerada em decorrência de multa atribuída a motorista
de veículo cuja placa tenha sido clonada será suprimida do prontuário do proprietário
do veículo original no prazo de cinco dias úteis contados da conclusão do processo
administrativo.

§ 4º – O proprietário do veículo que teve sua placa comprovadamente clonada e
que não tenha se utilizado do recurso a que se refere o art. 286 do Código Nacional
de Trânsito será ressarcido pelos valores que tenha recolhido a título de pagamento
de multa cometida pelo veículo identificado por meio da placa irregular no prazo de
trinta dias contados da conclusão do processo administrativo.”.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este projeto  de  lei  vem regulamentar  a situação administrativa  dos

veículos que tiveram suas placas clonadas.
A clonagem de placas é considerada pela jurisprudência crime de adulteração de

sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), mas não existe
procedimento administrativo,  junto ao Detran, para regulamentar a situação aflitiva
por que passam os proprietários, que acabam recebendo multas e perdendo pontos
na Carteira Nacional de Habilitação, sem terem cometido as infrações.

Os recursos de multa são notoriamente de cognição restrita, não se prestando a
verificação  da  situação  de  clonagem  de  placas.  Por  outro  lado,  as  investigações
policiais  não produzem  efeitos  administrativos,  portanto,  ficam os proprietários  de
veículos  vítimas  passíveis  dos  clonadores  de  placas,  que  utilizam  os  veículos
equipados com essas placas para cometerem crimes e fraudes.

Assim sendo, conto com o apoio dos meus pares nesta Casa 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 1.167/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 384/2011)

Cria o Programa Escola no Lar para alunos enfermos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criado o Programa Escola no Lar destinado a alunos da rede pública

de ensino, que, por motivo de doença, estejam impossibilitados de comparecer à sala
de aula.

Art. 2º – O Programa tem por objetivo oferecer ao aluno enfermo, em domicílio ou
em hospitais, a orientação, o acompanhamento e o suporte necessários para evitar o
atraso no aprendizado e a possível repetência.

Parágrafo único – A orientação, o acompanhamento e o suporte a que se refere o
caput deste artigo deverão ser prestados por voluntários, em comum acordo com o
corpo docente, sob a forma de atendimento individualizado, aulas de reforço e ajuda
nos deveres escolares, entre outras.

Art. 3º – Poderão participar como agentes do Programa:
I – professores, ativos e inativos;
II – especialistas em educação, ativos e inativos;
III – voluntários que comprovarem, perante a direção da escola, capacitação para o

desempenho da atividade.
Art.  4º  – Para a implementação do Programa, a direção do estabelecimento de

ensino  poderá  articular-se  com  associações  comunitárias,  centros  sociais  e  de
estudos, bibliotecas e outra entidades.

Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proposição sob comento tem como objetivo fundamental estender o

referido benefício, que já vem logrando êxito nas escolas da rede privada de ensino,
aos estudantes das escolas públicas, em todos os níveis, seja no ensino fundamental
seja no ensino médio.  Motivaram-me a apresentar  este projeto de lei  os diversos
apelos enviados a meu gabinete parlamentar,  em especial,  pedido formulado pela



1767
____________________________________________________________________________

mãe  de  uma  criança  carente,  acometida  de  grave  enfermidade,  que  a  afastaria
durante  oito  meses  da  sala  de  aula,  sem  que  a  escola,  nesse  período,
disponibilizasse o ensino domiciliar,  prejudicando o ensino de qualidade,  o qual  é
dever do Estado.

Pelo exposto, conto com o apoio dos colegas parlamentares à 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 1.168/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.235/2014)

Estabelece normas de proteção para o consumidor de bens culturais e estabelece
sanções para o descumprimento de cláusulas contratuais relacionadas com o horário
de início de espetáculos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A pessoa física ou jurídica responsável pela realização de evento artístico

ou cultural  no Estado adotará as  providências  necessárias  para que o espetáculo
tenha início no horário previamente determinado e divulgado.

§ 1º  – Considera-se,  para efeito  deste artigo, evento a apresentação musical,  a
peça teatral, a apresentação circense e outros espetáculos similares, apresentados
em local público ou sala privada, para o qual haja venda de ingressos.

§ 2º  –  O horário  de início  do  evento será impresso nos tickets ou  ingressos e
divulgado nas peças publicitárias, nos sites de venda on-line e em cartazes afixados
em bilheterias.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no caput do art. 1º implica multa no valor
de  5.000  Ufemgs  (cinco  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  que
reverterá ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC –, nos
termos do art. 3º, IX, da Lei Complementar nº 66, de 22 de janeiro de 2003.

§ 1º – A multa a que se refere este artigo será reduzida:
I – em 80% (oitenta por cento) quando o atraso for inferior a dez minutos;
II – em 40 % (quarenta por cento) quando o atraso for superior a dez minutos e

inferior a quinze minutos;
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III  –  em 10% (dez por  cento)  quando o  atraso for  superior  a  quinze minutos e
inferior a vinte minutos.

§ 2º – A multa será devida em dobro:
I – em caso de cancelamento de espetáculo no período de duas horas, contadas do

horário previsto para o início do espetáculo;
II – em caso de reincidência.
§ 3 – A multa não será devida nos casos em que o atraso ou o cancelamento se der

por  culpa  exclusiva  de  agente  que  não  seja  o  responsável  pelo  evento,  por
determinação  judicial  ou  por  motivo  de  força  maior,  devidamente  comprovado  e
divulgado.

§ 4º – No caso de cancelamento sem a comprovação dos motivos a que se refere o
§ 3º,  o consumidor será ressarcido em dobro pelo valor  pago pelo ingresso, sem
prejuízo da multa devida.

§ 5º – O descumprimento do disposto no § 2º do art. 1º implica multa no valor de
500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º – O responsável pelo evento poderá impedir o acesso dos espectadores à
sala ou ao local do evento após o início do espetáculos ou determinar o momento
adequado  para  que  o  acesso  de  faça  sem  prejuízo  para  o  andamento  da
apresentação.

Parágrafo  único  –  Na  hipótese  de  impedimento  de  acesso,  o  consumidor  será
ressarcido do valor pago,  descontados os custos administrativos,  limitados a 20%
(vinte por cento) do valor cobrado, sendo facultada ao consumidor a opção de troca
para  outra  sessão  ou  apresentação,  sem  custos  adicionais,  para  a  qual  houver
disponibilidade de lugar.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Há  no  País  um  persistente  hábito  do  descumprimento  dos

compromissos assumidos pelos responsáveis por espetáculos artísticos no que diz
respeito aos prazos para início das apresentações. Trata-se de uma situação que
afeta os direitos dos espectadores – consumidores de bens culturais – que acreditam
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na  validade  das  condições  constantes  no  contrato  que  se  completa  quando  da
compra do bilhete de ingresso.

A proposição  ora  apresentada  tem como objetivo  contribuir  para  resguardar  os
direitos  desses  consumidores,  ao  estabelecer  penalidades  no  caso  do
descumprimento  das  cláusulas  pactuadas  pelas  partes.  Matérias  com  objetivo
semelhante foram apresentadas nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, o que
demonstra ser amplo e arraigado o problema.

Trata-se  aqui  de  norma  específica  relacionada  à  defesa  do  consumidor,  que,
portanto, se enquadra na competência concorrente a que se refere o art. 24, V, da
Constituição  Federal,  não  havendo  reserva  de  iniciativa  para  o  chefe  do  Poder
Executivo.

Contamos, portanto, com o apoio dos ilustres parlamentares à rápida 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 1.169/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 391/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  planos  de  saúde  manterem  em
funcionamento um centro de atendimento em todos os hospitais privados do Estado
de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Os planos de saúde no Estado de Minas  Gerais  que condicionam os

tratamentos médicos e hospitalares a autorizações prévias ficam obrigados a manter
em  funcionamento,  para  atendimento  de  clientes  e  usuários,  um  centro  de
atendimento em todos os hospitais privados em que prestam serviços.

Art.  2º  –  Os  centros  de  atendimentos  de  que trata  o  art.  1º  desta  lei  deverão
funcionar 24 horas, com a finalidade de analisarem, imediatamente, as autorizações
para os diversos tratamentos médicos e hospitalares.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes
sanções:
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I – advertência;
II – multa de 1.000 (mil) Ufirs, com duplicação do valor a cada reincidência.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Muitos  planos  de  saúde  do Estado  de  Minas  Gerais  usam  de um

procedimento indigno com os seus usuários. Eles condicionam inúmeras consultas e
tratamentos a autorizações prévias, sem fornecerem um centro de atendimento nos
hospitais.  Isso  faz com que o conveniado se desloque até a  sede para obter  as
diversas autorizações solicitadas.

Outros planos se utilizam da transmissão via  fax-simile, mas os pacientes nunca
são beneficiados  imediatamente,  tendo que aguardar,  muitas  vezes,  até  24  horas
para obter ou não o deferimento.

Urge,  pois,  uma lei  que obrigue  os  planos  de saúde  a  analisar  os  pedidos  de
autorizações  nos  próprios  centros  hospitalares,  imediatamente,  evitando  o
deslocamento de pacientes e doentes até a sede do convênio.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto, para se evitar o
sofrimento dos cidadãos mineiros.

– 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 1.170/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 387/2011)

Dá denominação de Rodovia Maria de Lourdes Simão ao trecho da MG-827 que
liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Rodovia Maria de Lourdes Simão o trecho da MG-827

que liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Sra. Maria de Lourdes Simão desenvolveu durante a sua vida um
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trabalho comunitário e social muito importante. Sempre preocupada com a formação
de seus filhos, foi a genitora de Nilo Simão, um dos grandes empresários da região,
que fornece inúmeros empregos e renda para a comunidade, além de realizar um
trabalho social que dignifica a pessoa humana. Ela sempre lutou pela melhoria das
estradas de região por acreditar  que,  com isso,  o desenvolvimento chegaria mais
rapidamente.

Maria de Lourdes Simão era uma mulher de bondade incontestável e merecedora
da  homenagem  que  se  propõe  e  que  marcará  o  nome dessa  cidadã,  que  tanto
trabalhou em prol de uma Bambuí cada vez melhor.

– 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 1.171/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 450/2011)

Autoriza o Poder Executivo a criar concessão especial de recolhimento do ICMS
para artefatos de tricotamento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 34 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 34 – (...)
Parágrafo único – O prazo para recolhimento do tributo relativo a operações com

fabricação e comercialização de artefatos de tricotamento será de cento e oitenta dias
contados a partir do mês subsequente à data de ocorrência do fato gerador.”.

Art. 2º – O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução desta lei
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, 23 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A indústria  mineira  vem  sendo  atingida  pela  adoção  de  medidas

protecionistas  por  parte  de  outros  Estados,  como as  recentemente  tomadas  pelo
governo paulista. Com isso, perde, dia a dia, sua competitividade. Um dos setores da
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economia mineira de maior sucesso é o da produção de malhas de tricô no Sul de
Minas  –  Jacutinga  e  Monte  Sião  –,  atividade  que  congrega  microempresas  e
pequenas empresas, dado seu caráter familiar. São cerca de 1.200 produtores nas
duas cidades. Um dos problemas que os produtores enfrentam, apesar da demanda
elástica, é a imposição de recolhimento do ICMS no mês subsequente ao da venda, o
que muito compromete seus ganhos. Tomando-se por base o auge da produção e da
venda, que ocorre nos meses de março e abril, a concessão especial possibilitaria o
recolhimento  do  ICMS no mês de setembro,  desafogando o  produtor  que realiza
vendas  com  prazos  de  30  e  60  dias  para  pagamento.  É  preciso  lembrar  que  a
malharia  já  contou  com  regime  especial  e  que  o  retorno  ao  sistema  não
comprometeria as receitas do Estado, e sim estimularia a produção sul-mineira, que
necessita de algum benefício para fazer frente à concorrência paulista.

– 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 1.172/2015
Assegura ao consumidor, no âmbito do 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 a terceiro envolvido no sinistro que deva ser
ressarcido pela seguradora.

§ 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, seja de lanternagem, seja de pintura, seja 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
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reparadora,  sem  que  isso  implique  por  si  só  a  negativa  da  indenização  ou  da
reparação,  fazendo  constar  tal  condição em destaque no contrato  firmado com o
segurado.

Art.  3º  –  As  seguradoras  não  poderão  criar  obstáculo  nem  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 de terceiros 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 (três mil) Ufemgs 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, 23 de abril 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 pagaram quando contrataram 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 ao absurdo de substituir 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
institui nem cria nenhuma norma sobre seguros, e sim adentra a 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 próprios e de 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 que a adoção deste projeto se apresenta
como constitucional.
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Em razão disto, conto com o apoio dos deputados à 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 1.173/2015
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores-Trabalhadores de Materiais

Recicláveis de Carlos Chagas – Ascata –, com sede no Município de Carlos Chagas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Catadores-

Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Carlos Chagas – Ascata –, com sede no
Município de Carlos Chagas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Neilando Pimenta
Justificação: A Associação de Catadores-Trabalhadores de Materiais Recicláveis de

Carlos Chagas – Ascata – é sociedade civil sem fins lucrativos, que atua na defesa
dos interesses e dos direitos dos trabalhadores de materiais recicláveis de Carlos
Chagas, com vistas a proporcionar-lhes melhoria em sua qualidade de vida.

Dessa forma, conforme disposto no estatuto social, a Ascata realiza diversas ações
em  favor  dos  seus  associados,  voltadas  à  inserção  social  e  geração  de  renda,
prestando,  assim,  relevantes  serviços  de  reconhecido  interesse  público  à
comunidade.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 3/12/2003, a referida entidade
cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.174/2015
Proíbe a inscrição dos devedores de tarifas públicas em cadastros de consumidores

inadimplentes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – É vedado às empresas públicas e privadas, prestadoras e concessionárias

dos  serviços  públicos,  inscrever  seus  usuários  em  cadastros  de  consumidores
inadimplentes, ou mesmo comunicar, a quem quer que seja, a condição de devedor
de seus usuários.

Art. 2° – A violação do disposto nesta lei será punida na forma do disposto no art. 56
e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Fred Costa – Anselmo José Domingos.
Justificação: Este projeto de lei deriva de proposição apresentada pela ilustre ex-

deputada  Maria  José  Haueisen,  cuja  reapresentação  e  nova  discussão  julgamos
pertinente,  uma vez  que  o  governador  do  Estado  vetou  a  proposição  depois  de
aprovada por esta Casa Legislativa.

Serviços públicos são aqueles que devem ser prestados pelo estado, porque são
relacionados a suas atividades-fim. Para a prestação de tais serviços, ou são criadas
empresas públicas com esse fim específico ou, por razões de ordem econômica e
administrativa, o poder público os delega a terceiros.

Também por razões econômicas os serviços públicos são pagos, embora a princípio
devessem ser gratuitos, porque decorrem da obrigação do poder público de satisfazer
necessidades consideradas comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito dos cidadãos que
porventura  não  conseguem  honrar  seus  compromissos  para  com  as  empresas
públicas ou para com as concessionárias dos serviços públicos porque, a rigor, esses
serviços deveriam ser gratuitos pelos motivos anteriormente expostos.

Nossa convicção nos levou a apresentar este projeto de lei, que pretende vedar a
inclusão  de  devedores  de  serviços  públicos  em  cadastros  de  consumidores
inadimplentes.
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No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é perfeito, já que
o  tema  em  questão  foi  definido  pelo  legislador  constituinte  como  de  natureza
concorrente,  podendo  ser  objeto  de  regulamentação  por  quaisquer  dos  entes  da
Federação, conforme o disposto no art. 24, VIII, da Constituição Federal.

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao Chefe do Poder Executivo, o que
assegura  ao  parlamentar  estadual  a  possibilidade  de  desencadear  o  processo
legislativo.

– 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 1.175/2015
Cria  a  Política  de  Prevenção  das  Doenças  Cardiovasculares  na  Infância  e  na

Adolescência na rede pública e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica criada a Política de Prevenção das Doenças Cardiovasculares na

Infância e na Adolescência na rede pública.
Art. 2º – A política criada pelo art. 1º desta lei deverá ser implantada em duas fases:
I  –  a primeira fase  será  a  implantação de um polo  de prevenção das doenças

cardiovasculares  na  infância  e  na  adolescência  e  de  treinamento  de  todos  os
profissionais designados para atuarem nessa prevenção;

II – a segunda fase será a implantação nas escolas, nas creches, nos hospitais com
atendimento pediátrico e nos postos de saúde e a conscientização dos pais e dos
responsáveis.

Parágrafo único – A participação das crianças e dos adolescentes nesta política de
prevenção  das  doenças  cardiovasculares  fica  condicionada  a  prévia  e  expressa
autorização de um dos responsáveis.

Art. 3º – A segunda fase do programa será implantada depois de decorrido um ano
da implantação da primeira fase.

Art. 4º – Para a implantação da política criada por esta lei, deverá ser utilizada a
estrutura das Gerências  de Programas de Saúde da Criança e  de Programas de
Saúde do Adolescente, subordinadas à Secretaria de Estado de Saúde.
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Art. 5º – A Secretaria de Estado de Saúde tomará as providências cabíveis, em
conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, para disponibilizar os recursos
materiais  e  humanos  necessários  à  consecução  da  Política  de  Prevenção  das
Doenças Cardiovasculares na Infância e na Adolescência.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Inicialmente, destaca-se que o significativo aumento da longevidade

que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos é acompanhado da necessidade de se
preservar a qualidade de vida, permitindo que haja condições dignas para o processo
biológico de envelhecimento. Dessa forma, a prevenção de doenças, principalmente
as crônico-degenerativas, deve ser iniciada desde idades precoces. Cabe ao pediatra
a prevenção, durante a infância, das doenças que poderão ocorrer na idade adulta,
como a hipertensão arterial sistêmica, a osteoporose, o diabetes tipo II e as doenças
cardiovasculares.

A cardiopatia isquêmica é tradicionalmente considerada uma doença de adultos,
resultado de uma combinação de fatores não modificáveis (sexo, histórico familiar,
cor, idade), fatores modificáveis (obesidade, tabagismo, dislipidemias, intolerância à
glicose  e  hipertensão  arterial)  juntamente  com  fatores  ambientais  (alimentação,
estresse e atividade física). No entanto, esse processo começa muito cedo, o que foi
demonstrado inicialmente em estudos nos quais se observou o início da formação de
lesões ateroscleróticas em autópsias de crianças e adultos jovens (Holman e Cols.,
1958; Strong e Macgill, 1962). Até mesmo as condições de vida estão associadas a
este processo (Barker “et alii”, 1993).

Mais  recentemente,  tem crescido a preocupação com a presença de fatores de
risco tradicionais para cardiopatia isquêmica já em fases precoces da vida.

Há evidências de que a progressão e a gravidade do processo aterosclerótico estão
relacionados com a presença, a magnitude e a duração de uma série de fatores de
risco (Rabelo, 2001).

Hoje em dia, a preocupação com a alimentação das crianças tem sido de grande
importância. A prevalência de obesidade infantil vem crescendo em nosso meio. No
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Brasil, a prevalência de obesidade aumentou de 4,1% para 13,9% entre 1975 e 1997,
evidenciando uma taxa anual de aumento de 0,5%.

Crianças e adolescentes obesos têm grande risco de continuar  obesos na fase
adulta,  risco  esse  maior  e  proporcional  ao  início  e  ao  grau  de  obesidade,  com
diminuição da expectativa de vida, devido ao aumento de mortalidade por doenças
cardiovasculares,  diabetes  tipo  II,  certos  tipos  de  neoplasia,  entre  outras  causas
associadas à obesidade.

Nos Estados Unidos, onde metade da população adulta é obesa ou está acima do
peso, a obesidade custa cerca de U$93.000.000,00 por ano em despesas médicas.

A amamentação, quando mantida até os quatro primeiros meses de vida, diminui os
riscos de obesidade, dislipidemias, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, além de
ser ótima aliada para a formação de bons hábitos alimentares. Isso se mostra de
particular  relevância,  quando  pensamos  nos  vários  fatores  que  contribuem
atualmente para uma alimentação infantil inadequada: a mídia que apresenta sempre
alimentos saborosos e pouco nutritivos; a tecnologia, no momento que a criança fica
diante da televisão, do computador etc.; a família, nos pais que falham em orientar
seus filhos acerca da alimentação, até por desinformação; a correria do dia a dia, que
facilita o consumo de lanches rápidos, sem esquecer a escola, que na maioria das
vezes oferece alimentos gordurosos e de baixo valor nutritivo, além da atividade física
pouco expressiva no ambiente escolar.

É importante enfatizar a necessidade de uma dieta saudável e adequada para cada
faixa etária: “comer de tudo sem comer tudo”.

Quanto à atividade física, mais da metade da população adulta é sedentária  ou
inativa. Estudos quantitativos indicam que a vida sedentária é responsável por cerca
de um terço das mortes por doença cardíaca coronariana, câncer do cólon e diabetes.
É  sabido,  através  de  estudos  prospectivos,  que  a  incidência  de  doenças
cardiovasculares  é  menor  em  pessoas  fisicamente  ativas  em  comparação com a
parcela sedentária da população e que as taxas de doenças cardiovasculares são
tanto menores quanto maior o condicionamento físico.

O principal  objetivo da prescrição de exercícios na infância e na adolescência é
criar o hábito e o interesse pela atividade física. A competição desportiva pode trazer
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benefícios do ponto de vista educacional e de socialização, visto que proporciona
atividades em equipe. Não se pode esquecer o efeito benéfico do exercício físico
sobre  a  pressão  arterial,  o  nível  glicêmico,  o  perfil  lipídico,  o  controle  de  peso
corporal, a melhora do humor, a flexibilidade e a força muscular.

No  Brasil,  as  doenças  cardiovasculares  ocupam  lugar  de  destaque  na
morbimortalidade.  No  ano  de  2001  foram  responsáveis  por  10% das  internações
hospitalares  no  SUS, sendo a terceira causa e ficando atrás  das internações por
gravidez e parto e por afecções do aparelho respiratório. Dados da Organização Pan-
Americana  de  Saúde  de  2001  mostram  que  a  mortalidade  por  doenças
cardiovasculares  é  de  209,8  por  mil  nascidos  vivos.  No  ano  de  1993,  dados
epidemiológicos  do  Ministério  da  Saúde  mostram  que  300  mil  brasileiros  foram
acometidos por doenças cardiovasculares, com 830 mortes por dia.

Assim sendo, propomos este projeto, que tem como objetivo implantar a Política de
Prevenção das Doenças Cardiovasculares na Infância e na Adolescência  na rede
pública  de  saúde,  que  poderá  fornecer  informações  e  promover  ações  que
possibilitem a  conscientização de crianças e adolescentes e suas famílias  para  a
prevenção  das  doenças  cardiovasculares,  assim  como  o  tratamento  dos  fatores
predisponentes modificáveis.

Em face da importância da matéria, confio no apoio dos meus 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 1.176 /2015
Institui a Campanha Permanente de Proteção aos Recursos Hídricos e Incentivo à

Redução do Consumo de Água e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Campanha  Permanente  de  Proteção  aos  Recursos

Hídricos e Incentivo à Redução do Consumo de Água, na forma estabelecida nesta
lei.

Art. 2° – A Campanha Permanente de Proteção aos Recursos Hídricos e Incentivo à
Redução do Consumo de Água será implementada por meio de:
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I  –  campanhas  publicitárias  de  cunho  educativo  inseridas  nos  veículos  de
comunicação;

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) informar a população de maneira a desenvolver-lhe consciência da necessidade

de preservar os recursos hídricos e de reduzir o consumo de água;
b) instruir o trabalhador e o produtor agrícola a reduzir o uso de produtos defensivos

tóxicos com o objetivo de proteger o solo, os lençóis e aquíferos subterrâneos, os
mananciais e cursos de água em geral;

c) apoiar e estimular a substituição dos defensivos à base de produtos tóxicos por
outros  cuja  toxicidade  seja  menor,  com  menor  potencial  de  agressão  aos
ecossistemas ou, ainda, sistemas defensivos atóxicos ou não agressores;

d)  estimular  a  população a  reaproveitar  as  águas  servidas,  prestando-lhe,  para
tanto, orientação e apoio técnico e instruindo-a sobre os usos aos quais podem ser
destinadas as águas servidas;

e) 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 aos quais podem ser destinadas as águas pluviais;

f) instruir a população em geral para que se abstenha de lançar resíduos sólidos,
resíduos orgânicos, quaisquer tipos de detritos, óleos, entre outros, diretamente nos
cursos de água ou por meio das instalações de esgoto;

g) ampliar o tratamento de esgotos com metas anuais para atingir a totalidade de
esgotos tratados no Estado.

Art.  3°  –  O  Estado  poderá  estabelecer  política  de  incentivos  para  estimular  a
participação nesta campanha permanente, implementando-a com base no Sistema de
Classificação dos Municípios quanto à Proteção dos Recursos Hídricos e Redução do
Consumo de Água, a ser desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad –, tendo em conta o desempenho que tenha
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obtido cada município no tocante aos objetivos visados por esta lei, de acordo com os
critérios fixados na regulamentação desta lei.

Art. 4° – A política de incentivos poderá reduzir:
I – o valor unitário cobrado pela utilização de recursos hídricos;
II  –  o pagamento de bonificação para os cinco primeiros  municípios  segundo o

sistema de classificação elaborado pela Semad para cada exercício.
§ 1° – A redução prevista no inciso I  só será mantida enquanto o total  de seu

consumo per capita se mantiver o mesmo que ensejou o desconto.
§ 2° – A bonificação prevista no inciso II será repassada mediante termo próprio no

qual  o  município  beneficiário  assumirá  a  obrigação  de  aplicar  tal  recurso  no
aprimoramento do seu sistema de abastecimento e saneamento.

§ 3° – Outros incentivos poderão ser fixados quando da regulamentação.
Art. 5° – Esta lei será regulamentada com visas ao seu implemento.
Art.  6°  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotações

consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Roberto Andrade
Justificação: A preservação dos recursos hídricos e a redução racional do consumo

de água necessitam de uma ação que mobilize a população adulta em regime de
emergência e que estabeleça fundamentos para formação de consciência entre as
crianças e adolescentes a fim de projetar  para o futuro uma geração com outros
valores e comportamentos.

Para tanto, instituir a Campanha Permanente de Proteção aos Recursos Hídricos e
Incentivo à Redução do Consumo de Água aqui  proposta visa ao implemento de
campanhas publicitárias de cunho educacional e à inserção de atividades educativas
e informativas nas redes públicas de ensino estadual e municipal.

A campanha  conterá  ações  de  estímulo  a  novos  comportamentos  em  diversas
frentes, tais como a proteção do solo por meio da redução do uso ou da substituição
de produtos defensivos tóxicos; o reaproveitamento das águas servidas mediante a
instalação de sistemas de captação, o armazenamento e uso de águas pluviais, a
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educação da população para que não lance nenhum tipo de dejeto diretamente nos
cursos de água ou por meio das instalações de esgoto e a ampliação do tratamento
de esgoto com metas anuais para atingir a totalidade de esgotos tratados no Estado.
Fixa a redução do valor unitário cobrado pela utilização de recursos hídricos para os
municípios  que  diminuam  o  total  de  seu  consumo  per  capita e  estabelece  uma
bonificação  para  os  cinco  municípios  que  registrarem  anualmente  os  melhores
desempenhos em relação aos objetivos da campanha.

Assim, convictos de que o implemento das disposições desta proposição contribuirá
para ampliar  a consciência relativamente à necessidade de preservar  os  recursos
hídricos e de reduzir  o consumo de água, bem como desencadear ações eficazes
nesse sentido, é que peço o apoio dos meus nobres pares para a sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Gil Pereira.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 529/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.177/2015
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual para Identificação e Tratamento da

Dislexia na Rede Oficial de Educação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica obrigado o Poder Executivo a implantar,  em 90 dias, o Programa

Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de Educação,
objetivando  a  detecção  precoce  e  o  acompanhamento  dos  estudantes  com  o
distúrbio.

Parágrafo único – A obrigatoriedade de que trata o  caput deste artigo refere-se à
aplicação de exame nos educandos matriculados na 1ª série do ensino fundamental,
em alunos já matriculados na rede, com o advento desta lei, e em alunos de qualquer
série admitidos por transferência de outras escolas que não da rede pública estadual.

Art. 2º – O Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede
Oficial de Educação deverá abranger a capacitação permanente dos educadores para
que tenham condições de identificar os sinais da dislexia e de outros distúrbios nos
educandos.

Art. 3º – Caberá às Secretárias de Estado de Saúde e de Educação a formulação
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de  diretrizes  para  viabilizar  a  plena  execução  do  Programa  Estadual  para
Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de Educação, sendo obrigada
a criação de equipes multidisciplinares com os profissionais necessários à perfeita
execução do trabalho de prevenção e tratamento.

Parágrafo único – A equipe multidisciplinar responsável pelo diagnóstico deverá ter
obrigatoriamente  um  profissional  das  áreas  de  psicologia,  fonoaudiologia  e
psicopedagogia.

Art. 4º – O Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede
Oficial  de  Educação  terá  caráter  preventivo  e  também  proverá  o  tratamento  do
educando.

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

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei em até trinta dias a contar de
sua entrada em vigor.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Dislexia é derivada de dis, que significa distúrbio, e lexia, que significa

linguagem (grego) ou leitura (latim). Portanto, dislexia é um distúrbio da linguagem ou
da leitura. Talvez por soar como nomenclatura de uma doença, o termo dislexia causa
medo,  especialmente  entre  os  pais,  que,  por  falta  de  informações,  muitas  vezes
acreditam ser o fim do mundo ter um filho disléxico.

Pesquisas realizadas em vários países mostram que de 10 a 15% da população
mundial  é  disléxica.  Ao  contrário  do  que  muitos  acreditam,  a  dislexia  não  é  o
resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição socioeconômica
ou  baixa  inteligência.  É  uma  condição  hereditária  com  alterações  genéticas,
apresentando ainda mudanças no padrão neurológico.

Por tudo isso, a dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar.
Esse tipo de avaliação dá condições de um acompanhamento pós-diagnóstico mais
efetivo, direcionado às particularidades de cada indivíduo. Os sintomas que podem
identificar a dislexia, antes de um diagnóstico multidisciplinar, só indicam um distúrbio
de aprendizagem.
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Identificado o problema de rendimento escolar ou sintomas isolados, que podem ser
percebidos  na escola  ou  mesmo em casa,  deve-se  procurar  ajuda especializada.
Cabe  a  uma  equipe  multidisciplinar,  formada  por  psicólogo,  fonoaudiólogo  e
psicopedagogo clínico, iniciar uma minuciosa investigação. Essa equipe deve garantir
maior abrangência do processo de avaliação, verificando a necessidade do parecer
de outros profissionais, como oftalmologista e neurologista.

A identificação do distúrbio não parte da dislexia. Ao contrário, chega-se a ela a
partir  da  exclusão  de  qualquer  outra  possibilidade.  Caso  outro  problema  seja
detectado, deve haver o encaminhamento para o tratamento adequado.

Crianças disléxicas que têm o distúrbio identificado precocemente e dão início ao
tratamento apresentam menor dificuldade ao aprender a ler. Isso evita problemas no
rendimento escolar, que levam meninos e meninas a desgostarem de estudar, terem
comportamento  inadequado e  atrasos  na  relação idade-série.  Apesar  de  o  Poder
Público  permanecer  de  olhos  fechados  para  esta  realidade,  a  dislexia  está
diretamente relacionada à evasão escolar e à sensação de fracasso pessoal.

Atualmente, a imensa maioria da rede educacional  pública e particular  não está
capacitada para esse desafio, daí a importância de criarmos em nossas escolas um
programa efetivo, que capacite professores a identificar esses distúrbios, crie equipes
multidisciplinares para realizar uma avaliação precisa e garanta o acompanhamento
profissional necessário.

Dessa forma,  garantiremos que milhões de crianças e jovens em idade escolar
tenham  condições  de  corrigir  um  distúrbio  que  restringe  sua  capacidade  de
aprendizado. Abriremos as portas para que eles tenham um futuro sem traumas, de
sucesso profissional e com qualidade de vida.

–  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 1.178/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  da

Comunidade da Lagoa e Adjacências – ACL –, com sede no Município de Dores de
Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores
Familiares da Comunidade da Lagoa e Adjacências – ACL –, com sede no Município
de Dores de Guanhães.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: Esta proposição objetiva declarar  de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares da Comunidade da Lagoa e Adjacências – ACL.
Constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, a entidade está em

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

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

Atendidos  todos  os  requisitos  listados  na  Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,  solicito
anuência dos pares à aprovação deste importante projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.179/2015
Declara de utilidade pública o Projeto Semeando Esperança e Resgatando Vidas –

Proserv –, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Projeto  Semeando Esperança e

Resgatando Vidas – Proserv –, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



1786
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: Esta proposição visa declarar de utilidade pública o Projeto Semeando

Esperança e Resgatando Vidas – Proserv. Com sede no Município de Campo Belo,
em  pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins
lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem por finalidade prestar apoio educativo, lançando a prevenção e a
reinserção social de dependentes químicos por meio de grupos de apoio.

Pretende-se, 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

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 1.180/2015
Declara de utilidade pública a Associação Médica de Governador Valadares, com

sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Médica de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação Médica de Governador Valadares, associação civil  de

direito privado, sem fins lucrativos, desenvolve um revelante papel na comunidade
que  representa,  contribuindo  para  a  elaboração  de  políticas  de  saúde  pública,
promovendo  campanhas  coletivas,  educacionais,  voltadas  para  a  prevenção  de
doenças e o combate às epidemias.

Desempenha atividades assistenciais,  além de contribuir  para o desenvolvimento
científico, cultural, social e ético dos médicos da região Leste do Estado, com o intuito
de resguardar a dignidade dos assistidos.
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A instituição cumpre os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998, razão pela qual
contamos  com  o  apoio  de  nossos  pares  para  a  aprovação  do  projeto  que
apresentamos.

–  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 1.181/2015
Estabelece normas para execução de obras em vias públicas no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica vedada a realização de obras nas vias de trânsito rápido e arterial no

Estado de Minas Gerais nos dias e horários determinados nesta lei.
§ 1º – Nas cidades com população acima de 200 mil até 800 mil habitantes nos dias

úteis, das 7 às 9 horas e das 17 às 19 horas.
§ 2º – Nas cidades com população acima de 800 mil habitantes nos dias úteis, das

7 às 9h30min e das 17 às 19h30min.
Art.  2º – Entende-se por via de trânsito rápido, para aplicação desta lei,  aquela

caracterizada por  acessos especiais  com trânsito livre,  sem interseções em nível,
sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

Art. 3º – Entende-se por via arterial, para aplicação desta lei, aquela caracterizada
por interseções em nível,  geralmente controlada por semáforo,  com acessibilidade
aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as
regiões da cidade.

Art. 4º – O poder público municipal poderá executar obras nas vias constantes do
art.  1º  nos  dias  e  horários  vedados,  desde  que  seja  em  caráter  de  urgência
justificada.

Art. 5º – As obras em andamento quando da entrada em vigor desta lei não serão
prejudicadas.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Léo Portela
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Justificação: O objetivo deste projeto de lei é um trânsito mais eficiente, de forma
que, ao impedir a realização das obras durante o horário de pico, tem-se um fator a
menos de retenção no trânsito, deixando-o mais ágil e facilitando a locomoção.

Isso  esclarecido,  conto  com o apoio  dos nobres  pares para a  aprovação deste
projeto de lei.

–  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 1.182/2015
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária João Nogueira Duarte, com

sede no Município de Santana do Riacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º–  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  João

Nogueira Duarte, com sede no Município de Santana do Riacho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação Comunitária João Nogueira Duarte é uma entidade sem

fins lucrativos que cumpre suas finalidades estatutárias, sendo sua diretoria composta
por  pessoas  idôneas,  conforme  atesta  a  presidente  do  Conselho  Municipal  de
Assistência Social – Cmas –, Maria Aparecida dos Santos.

A  associação  tem  como  objetivos:  o  desenvolvimento  comunitário  através  da
realização  de  obras  e  melhoramentos,  com  recursos  próprios  e  doações;  a
assistência social; a segurança alimentar e nutricional e o combate à fome, além da
representação dos moradores e da manutenção de creche comunitária, entre outros
benefícios para a comunidade, conforme atesta o art. 3º de seu estatuto.

A  associação  não  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a  dirigentes  e
associados, destinando a totalidade de suas rendas ao atendimento de seu objetivo
social, nos termos do § 4ª do art. 3º de seu estatuto. Também não renumera, sob
qualquer  forma,  os  cargos  de  sua diretoria  e  do  Conselho  Fiscal,  bem  como as
atividades  de  seus  sócios,  cuja  atuação  é  inteiramente  gratuita,  nos  termos  do
parágrafo único do art. 14 de seu estatuto.
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Cabe frisar que, em caso de dissolução ou extinção da entidade, os bens de seu
patrimônio social serão destinados a entidades assistenciais, de acordo com o que
estabelecer  a  assembleia  que  deliberar  sobre  a  dissolução,  conforme  prevê  o
parágrafo único do art. 34.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.183/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  e  Assistência  Casa  Nossa

Senhora Aparecida, com sede no Município de Ituiutaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio e Assistência

Casa Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Leonídio Bouças
Justificação: A Associação de Apoio e Assistência Casa Nossa Senhora Aparecida é

uma sociedade  civil,  de  caráter  filantrópico,  comprometida  com  a  integração  dos
moradores do Município de Ituiutaba.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de
associados. O art.  10º, § 2º,  revela que as atividades de diretores, conselheiros e
associados  são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Ituiutaba sob o nº 1343, Livro B, desde 5/3/2013, a
entidade  está  em  funcionamento  desde  então,  cumprindo  suas  finalidades
estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o
reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres
pares a esta proposição.
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–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.184/2015
Dá  denominação  à  Sala  Minas  Gerais  do  Centro  de  Cultura  Presidente  Itamar

Franco.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Sala Minas Gerais – Maestro Sérgio Magnani a Sala

Minas Gerais do Centro de Cultura Itamar Franco.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  A lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas
falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e  relevantes  serviços
prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste
projeto de lei, que homenageia o maestro Sérgio Magnani.

Nascido no ano de 1914, em Udine, na Itália, o maestro e professor Sérgio Magnani
adotou o Brasil como sua terra e passou a viver no país em 1950, trabalhando como
professor,  em Belo Horizonte. Posteriormente, assumiu a Sociedade Coral de BH,
tendo  participado  de  grandes  montagens  líricas  realizadas  no  Teatro  Francisco
Nunes, com temporadas de até seis óperas por ano.

Na década de 70 foi regente dos Concertos para a Juventude, que levavam ao
Palácio  das  Artes  jovens  de  todas  as  idades.  Foi  também  regente  titular  das
Orquestras Sinfônicas do Teatro Municipal de São Paulo, da Universidade Federal da
Bahia e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, além de ter participado da fundação
do Coral Ars Nova.

Por sua representatividade e dedicação no campo da música e sua atuação nas
áreas  de  pesquisa  e  magistério,  recebeu  o  título  de  Cidadão  Honorário  de  Belo
Horizonte, a medalha Ordem da Inconfidência, a Insígnia do Mérito e a Comenda do
Mérito.  Em 1966, foi  eleito músico do ano pelo júri  do Troféu Pró-Música de Belo
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Horizonte.  A  relevância  de  sua  atuação  passa  ainda  pelo  apoio  à  criação  da
Universidade Mineira de Artes – Fuma – e da Fundação de Educação Artística.

Patrimônio  da  cultura  musical  brasileira,  Sérgio  Magnani  faleceu  em 17/2/2001,
deixando  como  resultado  de  seu  trabalho  a  formação  de  gerações  de  músicos,
instrumentistas, cantores e regentes. Aqueles que com ele conviveram o descrevem
como uma figura humana singular.

Reconhecendo  a  importância  de  Sérgio  Magnani,  os  associados  do  Instituto
Cultural  Clóvis  Salgado  decidiram,  em  19/7/2004,  atribuir  à  então  recém-fundada
entidade, plena de grandes ideais para contribuir com a cultura mineira, o nome de
Instituto Cultural Sérgio Magnani, certos de que a trajetória desse regente de grandes
orquestras, professor, conferencista e pianista seria sempre estímulo e exemplo para
a conduta do ICSM em sua atuação nos diversos campos da arte e da cultura.

Portanto,  o  esplendor  e  toda  a  grandeza  da  atual  Sala  Minas  Gerais  será
representada  com  toda  a  importância  do  trabalho  de  Sérgio  Magnani  dentro  da
cultura musical e a sua contribuição cultural para o Estado de Minas Gerais.

– 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 1.185/2015
Autoriza  o Poder Executivo a ceder imóvel  em comodato para a Associação de

Moradores Conjunto Habitacional Floresta.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder,  por 50 anos, em forma de

comodato,  o  imóvel  com  área  de  12.544,00m2,  situado  no  Município  de  Coronel
Fabriciano, na quadra 23, no Bairro Floresta, entre as Ruas Pau Brasil,  Eucalipto,
Gameleira e Canela, registrado a fls.61 do Livro 2-BD de Registro Geral do Cartório
da Comarca de Coronel Fabriciano, R. 1-15.361.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se à revitalização de um
espaço de convivência dos moradores do Bairro Floresta.

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 cessão em forma



1792
____________________________________________________________________________

de comodato, 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, 23 de abril 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 1.186/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Oliveira 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 Oliveira terreno

com área de 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados), denominado Gleba 1
e terreno de 587m² (quinhentos e oitenta  e  sete  metros  quadrados),  denominado
Gleba 2,  ambos  a  serem desmembrados  de área de 22.256m²  (vinte  e  dois  mil,
duzentos e cinquenta e seis metros quadrados), registrado sob o nº 33.445, Livro 3-
AF, fls. 83, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Oliveira, localizado no
Município de Oliveira.

§ 1º – O imóvel denominado Gleba 1 a que se refere o caput deste artigo destina-se
à instalação de unidade do Programa de Saúde da Família – PSF.

§ 2º – O imóvel denominado Gleba 2 a que se refere o caput deste artigo destina-se
à instalação de unidade da Farmácia Popular.

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 art. 1°.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Oliveira de imóvel a ser

desmembrado de área maior em que se encontra instalada a Escola Polivalente, para
instalação de unidades do Programa Saúde Família,  atualmente ocupando imóvel
alugado no centro da cidade, bem como uma unidade da Farmácia Popular.
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Ressalte-se  que  a  área  originalmente  ocupada  pela  escola  é  muito  grande  e
encontra-se  parcialmente  ociosa,  sendo  objetivo  da  presente  proposição  dar
destinação adequada a ela, atendendo, assim, ao interesse público.

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 1.187/2015
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Bairro Pouso

do Campo, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Bairro Pouso do Campo, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Ulysses Gomes
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais do Bairro Pouso do Campo é uma

associação civil,  sem fins lucrativos,  que tem como objetivo o exercício da mútua
cooperação  entre  os  sócios,  visando  o  fomento  e  racionalização  das  atividades
agropecuárias e melhoria das condições de vida de seus integrantes.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio
para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.188/2015
Assegura o acesso dos profissionais de educação física –  personal trainers – às

academias de ginásticas do Estado para o acompanhamento de seus clientes e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os usuários das academias de ginástica de Minas Gerais, devidamente
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matriculados,  podem  ingressar  nesses  estabelecimentos  acompanhados  por
profissionais particulares de educação física, devidamente registrados no Conselho
Regional de Educação Física, portando a cédula de identidade profissional.

§ 1º – O livre acesso de que trata o caput será exclusivamente àqueles cadastrados
por  seus  clientes  no  estabelecimento  para  orientar  e  coordenar  suas  atividades
físicas.

§ 2º – As academias de ginástica não poderão cobrar custo extra dos alunos ou dos
profissionais de educação física para o desenvolvimento das atividades previstas no §
1º.

Art.  2°  – As academias de  ginástica ficam obrigadas a afixar em locais  visíveis
informativos  com  os  seguintes  dizeres:  “O  usuário  desta  academia  poderá  estar
acompanhado  de  profissional  de  educação  física  particular,  de  sua  escolha,  sem
custo extra”.

Art. 3° – A não observância das regras estatuídas nesta lei ensejará multa no valor
de R$1.000,00 (mil reais) por infração.

Parágrafo único – O valor da multa de que trata o caput será atualizado anualmente
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA –, calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulada no exercício anterior, sendo
que,  no caso de extinção desse índice,  será adotado outro,  criado por  legislação
específica, que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
João Magalhães
Justificação:  O projeto de lei  em pauta tem por  finalidade garantir  o  direito  aos

usuários,  enquanto  consumidores  dos  serviços  e  produtos  das  academias  de
ginástica  de  Minas  Gerais,  acompanhamento  individualizado  por  profissional  de
educação física particular,  sem a necessidade de pagamento  de  taxas ou  custos
extras.

Atualmente as academias veem disponibilizando profissionais de educação física
para  o  acompanhamento  de  seus  usuários,  entretanto,  pela  grande  e  crescente
demanda  dos  usuários,  não  se  tem  garantido  atendimento  específico  e
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individualizado,  o  que pode  ocasionar  lesões,  acidentes,  e  até  mesmo resultados
insatisfatórios por parte dos usuários.

É evidente que grande parte das academias de Minas Gerais tem cobrado taxa do
profissional  de  educação  física  particular  –  personal  trainer  –  para  que  possa
desenvolver seu trabalho em atendimento aos seus clientes, dentro das academias.

A cobrança é sem dúvida indevida e uma afronta ao direito do consumidor, uma vez
que os usuários já pagam suas mensalidades. Ao arcar com custos de um personal
trainer particular,  esse  valor  está  sendo  majorado  frente  à  cobrança  abusiva,
inviabilizando a contratação desse profissional.

– 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 1.189/2015
Disciplina os requisitos a serem observados pelo Estado para o recebimento de

servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da federação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A administração direta do Estado, as autarquias e as fundações públicas

deverão observar, sob pena de nulidade, os seguintes requisitos para o recebimento,
a título de cessão voluntária de pessoal, de servidores públicos titulares de cargos
pertencentes  aos  quadros  de  outros  entes  da  federação,  sem prejuízo  de  outras
condições exigidas em leis específicas e regulamentos:

I – previsão, em lei do ente cedente, da cessão de servidor;
II  –  prévia  exposição  dos  motivos  da  cessão,  que  deverá  ser  fundada  na

consecução de finalidade pública de competência tanto do ente cedente quanto do
cessionário;

III – prévio estabelecimento de prazo determinado para a duração da cessão;
IV  –  celebração  de  instrumento  de  cooperação  entre  a  entidade  cedente  e  a

cessionária estabelecendo as obrigações de cada partícipe, inclusive no que se refere
à  remuneração  do  servidor  cedido  e  do  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias;
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V – compatibilidade entre as atribuições do cargo efetivo ocupado pelo servidor
cedido e as que serão desempenhadas no órgão cessionário.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Arnaldo Silva
Justificação: O projeto de lei que ora se propõe tem como finalidade disciplinar os

requisitos  a  serem  observados  pelo  Estado  para  o  recebimento  de  servidores
públicos cedidos voluntariamente por outros entes da federação. O Estado possui
competência legislativa para tratar do tema, vez que os arts. 18 e 25, caput e § 1º da
Constituição  Federal  de  1988  conferem  autonomia  aos  estados  membros,
especialmente para se auto-organizarem e se autoadministrarem por meio das suas
Constituições e leis, bem como reservam a eles todas as competências legislativas
não expressamente vedadas pelo texto constitucional.

Sendo assim, o estabelecimento de requisitos que disciplinam o recebimento de
servidores  públicos  em  cessão,  em  prol  da  concretização  dos  princípios
constitucionais da exigência do concurso público, da legalidade, da moralidade, da
isonomia e da eficiência, é flagrantemente matéria de direito administrativo, tratando
da auto-organização e autoadministração do estado membro. Trata-se também da
regulamentação  dos  requisitos  necessários  para  que  o  Estado  possa  celebrar
instrumentos  de  cooperação  com  outros  entes  federados  que  envolvam  o
recebimento, por parte do poder público municipal, de servidores titulares de cargos
pertencentes a outros entes federados.

A previsão desses requisitos em lei evita que o Estado receba servidores públicos
de forma ilegal e em conflito com o ordenamento jurídico, situação que pode ensejar
a nulidade do ato de cessão e a responsabilização tanto do Estado – já que tomador
do serviço – como também do próprio administrador público.

– 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 1.190/2015
Declara de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha Minas Gerais –

Taxicap –, com sede no Município de Capelinha.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha

Minas Gerais – Taxicap –, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação de Taxistas

de Capelinha Minas Gerais e o comprometimento de suas finalidades estatutárias,
buscamos declará-la de utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta
a realizar projetos para o desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por esta instituição, por certo terá o
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.191/2015
Declara de utilidade pública a Associação Plante Vida, com sede no Município de

Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Plante Vida, com sede no

Município de Pouso Alegre.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Adalclever Lopes
Justificação: A Associação Plante Vida tem como essência o trabalho filantrópico,

assistencial,  promocional,  recreativo  e  educacional,  sempre  visando  um
desenvolvimento sustentável. Por essas razões e pelo relevante serviço prestado a
comunidade de Pouso Alegre,  este projeto de lei  tem como objetivo declarar  sua
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.192/2015
Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  dos  Cavaleiros  de  Arcos,  com  sede  no

Município de Arcos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Cavaleiros de Arcos, com

sede no Município de Arcos.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  O  Clube  dos  Cavaleiros  de  Arcos  é  uma  associação  civil,  sem

finalidade lucrativa, com prazo indeterminado de duração.
A  associação  tem  por  finalidades,  entre  outras:  congregar  os  criadores  e

administradores de equídeos; promover e administrar estudos, serviços, esportes e
lazer  relacionados  com  atividades  envolvendo  equídeos;  proporcionar,  através  da
mutualidade,  assistência  aos  associados  em  suas  atividades  específicas,  com  a
finalidade de fomentar a produção e a produtividade bem como a circulação entre os
associados.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.193/2015
Regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos

cadastros de proteção ao crédito.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  A inclusão do nome de  pessoas  físicas ou  jurídicas  em cadastros  ou

bancos de dados de consumidores mantidos por empresas de serviços de proteção
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ao  crédito  ou  congêneres,  referente  a  qualquer  informação  de  inadimplemento,
dispensa a autorização do devedor, mas requer a sua notificação prévia.

Art. 2° – A notificação prévia deve indicar o nome ou razão social do credor, seu
endereço, o seu número no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF –, se pessoa física,
ou o seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ –,
se pessoa jurídica, natureza e elementos de identificação da dívida e seu valor, de
modo a facilitar que o devedor possa entrar em contato com o credor.

Art. 3° – As empresas mencionadas no art.  1º expedirão a notificação prévia ao
devedor, no endereço fornecido pelo requerente da inscrição, sendo indispensável a
comprovação de sua entrega no mesmo endereço, mediante aviso de recebimento –
AR – ou documento equivalente assinado por aquele que receber a notificação.

Parágrafo único – Deverá ser concedido o prazo mínimo de dez dias, contados da
data  do  recebimento  da  notificação,  para  quitação  do  débito  junto  ao  credor  ou
apresentação de comprovante de pagamento, antes de ser efetivada a inscrição do
nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Art. 4° – A falta de notificação prévia comprovada com aviso de recebimento impede
a inscrição do nome do devedor nos bancos de dados das empresas de proteção do
crédito e congêneres, que responderão pelos danos causados por eventual inscrição
não precedida da devida notificação.

Art.  5°  –  As  empresas  deverão  manter  canal  direto  de  comunicação,  indicado
expressamente na notificação prévia da inscrição, que possibilite a apresentação de
documento  que  comprove  a  existência  de  erro  ou  inexatidão  sobre  o  fato  a  ser
informado, evitando a inscrição indevida.

Art. 6° – Havendo comprovação por parte do consumidor sobre a existência de erro
ou  inexatidão  sobre  o  fato  informado,  fica  a  empresa  obrigada  a  retirar,
independentemente  de  manifestação  dos  credores  ou  informantes,  os  dados
cadastrais indevidos, no prazo máximo de cinco dias úteis.

Art. 7° – O disposto nesta lei  se aplica a todas as situações em que o devedor
residir no Estado, independentemente do local em que os cadastros ou bancos de
dados são mantidos.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Noraldino Júnior
Justificação: Tem a presente propositura a finalidade de garantir aos consumidores,

além do direito à informação escrita sobre o motivo do indeferimento de crédito ou a
negativa  de  aceitação  de  crédito,  a  certeza  e  a  segurança  de  que  eles  serão
comunicados quando do lançamento de seus nomes e de seus respectivos números
de documentos de identificação nos cadastros e bancos de dados de consumidores,
de  serviços  de  proteção  ao  crédito,  ou  congêneres,  explorados  por  empresas
prestadoras dos serviços de informações creditícias para as instituições financeiras,
associações comerciais e clubes lojistas.

A exigência da prévia comunicação escrita é direito do consumidor, consagrado no
art.  43,  §  2°  da  Lei  n°  8.078/1990,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que
estabelece:

“A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”.

A certeza da comunicação prévia, consubstanciada na exigência da comprovação
de sua entrega ao consumidor, por sua vez, é medida preventiva de alta relevância
porque  possibilita  ao  consumidor,  previamente  notificado,  adotar  medidas  que
impeçam a inserção indevida do seu nome nos bancos de dados das entidades de
proteção ao crédito.

Muitas vezes, inserções equivocadas, ou mesmo realizadas com a finalidade de
exigir do consumidor o pagamento de importâncias indevidas, acabam acarretando,
injustamente,  a  suspensão,  por  exemplo,  de  uma  venda  parcelada  ou  do
financiamento  da casa própria,  podendo até  mesmo ser  fator  de  impedimento  da
conquista de um novo emprego.

A negativação do banco de dados das entidades de proteção ao crédito pode ter
efeitos tão devastadores que se torna imprescindível determinar que essas empresas
tomem medidas que assegurem segurança e respeito aos direitos dos consumidores,
aos seus negócios e às suas empresas.

Uma medida simples, como comprovar o envio ao endereço do consumidor de uma
notificação prévia, alertando-o de que o seu bom nome, ou de sua empresa, está em
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risco, é um mínimo, em termos de segurança jurídica, que deve ser exigido dessas
entidades.

Portanto, a aprovação por esta Casa da presente propositura consolida todas as
garantias e seguranças contidas no Código de Defesa do Consumidor e que já foram
consagradas pela justiça nos seus mais diversos níveis.

– 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 1.194/2015
Declara de utilidade pública a Associação Menor Carente Padre Vítor – AMCPV –,

com sede no Município de Três Pontas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Carente Padre Vitor –

AMCPV –, com sede no Município de Três Pontas.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2015.
Geisa Teixeira
Justificação: A Associação Menor Carente Padre Vitor, fundada em 28 de abril de

1996, com sede e foro no Município de Três Pontas, é uma entidade civil, constituída
por  tempo  indeterminado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  social,  organizacional,
filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou
partidário.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades  ao  longo  de  seus  quase  19  anos,  a
associação sempre participa de movimentos que visam o bem-estar da comunidade,
promovendo atividades sociais, assistenciais, culturais, esportivas e recreativas.

Visando defender  os  direitos da comunidade,  realiza  palestras  e campanhas de
esclarecimento sobre assuntos relevantes, auxilia famílias carentes com a distribuição
de alimentos, roupas e utensílios diversos adquiridos por doações. Dentro de suas
possibilidades, busca ajudar as famílias de todas as formas, visando uma convivência
mais igualitária e justa na sociedade.

A associação possui um grupo de socorristas voluntários, denominado Anjos da
Vida, que presta socorro de forma gratuita em acidentes automobilísticos, aéreos, em
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rios  e  lagos,  desastres  naturais,  desastres  de  causa  humana,  catástrofes  e  em
resgates.  O grupo foi  criado para  suprir  uma deficiência  no  socorro  a  vítimas  no
município.

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

REQUERIMENTOS
Nº  503/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à bancada mineira da Câmara dos Deputados pedido de providências
para a apresentação de projeto de lei que altere a Lei nº 10.880, de 2004, com a
finalidade de incluir, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar,
mecanismo de financiamento para aquisição de veículos para escolas privadas sem
fins  lucrativos  conveniadas  com  o  poder  público  que  atendam  exclusivamente
pessoas com deficiências.

Nº  504/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  sejam
oferecidos cursos de capacitação aos professores que atuam nas Apaes e para que
seja avaliada a possibilidade de aumento do quadro de  funcionários  por  meio de
adjunção e cessão de servidores, além da implementação de outras medidas que
menciona.

Nº  505/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para que sejam criadas,
nos fundos de cultura, linhas de incentivo para o trabalho de natureza cultural com a
pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

Nº 506/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Jefferson Gonçalves Mendes, prefeito de Santa Rita do
Sapucaí,  pela excelência na gestão dos recursos públicos do município, objeto de
reportagem no Fantástico em 12/4/2015. (– À Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº  507/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Cemig pedido de informações acerca do lucro líquido
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obtido por essa empresa nos anos de 2011 a 2014, nos termos do art. 7º, inciso II, da
Lei nº 8.987, de 1995. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 508/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Missionário Márcio Santiago, em
que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para
a  celebração  de  convênio  entre  o  governo  de  Minas,  por  meio  da  secretaria
competente,  e  a  Associação  Beneficente  para  Desenvolvimento  Educacional,
Qualificação  e  Reintegração  Social  –  Adequar  –  com  vistas  à  aquisição  de
equipamentos para uma padaria-escola. (– À Comissão de Prevenção e Combate às
Drogas.)

Nº 509/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Missionário Marcio Santiago, em
que solicitam seja encaminhado à secretária  de Educação pedido de informações
referentes ao Programa Poupança Jovem, esclarecendo de forma detalhada: quais
inscritos não receberam e a data programada para o recebimento; se o governo dará
continuidade ao programa; se o governo pagará o benefício e, em caso afirmativo,
qual a data prevista para o pagamento.

Nº 510/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Saúde pedido de informações com vistas a que se esclareça o motivo
de os ostomizados e urostomizados de Juiz de Fora terem um fornecimento precário
das bolsas de ostomia por parte da empresa Saudelog Minas, esclarecendo também,
de forma detalhada, os pagamentos à empresa, sua situação fiscal e a distribuição de
insumos. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  511/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja
revogado o art. 3º do Decreto nº 46.336, de 16/10/2013, em face da ilegalidade do
dispositivo, que ultrapassa a Lei nº 20.922, de 2013.

Nº  512/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na 1ª  Cia.
Roam,  3ª  Cia.  Rotam  e  Cia.  PM  Ind.  P.  Cães,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
14/4/2015,  em  Contagem,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo,  armas
brancas, munição, veículo, documentos, objetos de valor e na prisão de um homem.
(– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  513/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  pedido  de  providências  para  que  a
empresa permissionária da linha de ônibus Bueno Brandão (MG) – Bragança Paulista
(SP)  –  Socorro  (SP)  volte  a  operar  nos  horários  prefixados.  (–  À  Comissão  de
Transporte.)

Nº 514/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Planejamento pedido de providências para
que se suplementem os recursos do Fhidro.

Nº  515/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre a previsão para a finalização da
obra  no  CTI  do  Hospital  João  Penido,  de  Juiz  de  Fora;  a  possibilidade  de  o
atendimento  ambulatorial  ser  realizado  de  modo  improvisado  em  outro  local  do
hospital até que sejam finalizadas as obras do CTI; a posição da Fhemig sobre a
reabertura do atendimento ambulatorial da entidade; e as etapas necessárias para a
reabertura do atendimento de porta do hospital. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 516/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado pedido de  providências  para que realize  estudo acerca da
distribuição das superintendências e dos escritórios regionais do Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos e das respectivas áreas de atuação e analise a
possibilidade de descentralização dos processos de licenciamento.

Nº  517/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria  de Administração Prisional da Secretaria  de Defesa
Social pedido de providências para a revogação da Portaria Suapi nº 39/2014, por
ofender os princípios da legalidade e da igualidade.

Nº 518/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o cônego Edson José Oriolo dos Santos por sua nomeação
como bispo titular da "Segia" e auxiliar de Belo Horizonte. (– À Comissão de Cultura.)

Nº  519/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para realização
de estudo, com a participação de representante do Sindpúblicos, para convocação
dos  candidatos  excedentes  no  concurso  público  para  provimento  dos  cargos  de
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analista e assistente do sistema prisional e socioeducativo, realizado em 2013, e para
fixação do cronograma de provimento dos referidos cargos.

Nº  520/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para verificar a atual situação da unidade prisional de Visconde do Rio
Branco, uma vez que os agentes de segurança penitenciários ali  lotados estariam
realizando  escolta  de  presos  em  número  bastante  reduzido,  por  vezes  em  área
externa.

Nº  521/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado, à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-
Geral da Polícia Militar pedido de providências para transformar a 10ª Companhia de
Polícia  Militar,  sediada  em  Viçosa,  em  batalhão,  tendo  em  vista  o  aumento  da
criminalidade,  a  grande  demanda  verificada  a  cargo  dessa  companhia  e  a  forte
reivindicação das autoridades e sociedade locais.

Nº  522/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para que seja priorizada a implantação do plantão 24 horas na delegacia
de  Polícia  Civil  de  Viçosa,  considerando-se  o  crescimento  da  criminalidade  no
município e região.

Nº  523/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  e  à  Câmara  Municipal  de  Viçosa  pedido  de
providências com vistas à implementação de ações e políticas públicas voltadas para
esporte,  cultura  e  lazer  no  município,  especialmente  nas  áreas  de  maior
vulnerabilidade social.

Nº  524/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de
providências  para  a  implantação  de  uma  delegacia  regional  de  Polícia  Civil  no
Município de Viçosa, considerando-se os estudos já realizados para esse fim, bem
como a grande demanda local, verificada por essa comissão durante sua 7ª Reunião
Extraordinária.

Nº 525/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao
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secretário de Meio Ambiente, aos diretores-gerais do IEF e do Igam e ao presidente
da Feam pedido de informações sobre os avanços e as propostas de modernização
do Cadastro Ambiental Rural. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  526/2015,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de informações sobre o motivo de sua viagem ao Rio
de Janeiro; o motivo de 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 dessa 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,
bem  como sobre  todas  as  viagens  oficiais,  com  as  mencionadas  especificações,
suportadas financeiramente pelo erário, realizadas pelos governadores do Estado de
Minas Gerais ao Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2003 até a presente data.
(– À Mesa da Assembleia.)

Nº 527/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Superintendência  Regional  de  Saúde pedido  de providências,  acompanhado do
trecho  das  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão  em  que
consta o relato de José Maria Leite e da documentação recebida pela comissão, com
vistas à averiguação de eventuais irregularidades em procedimentos realizados na
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.068/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 523/2011.
Nº 1.069/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 793/2011.
Nº 1.070/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 796/2011.
Nº 1.071/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 797/2011.
Nº 1.072/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 799/2011.
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Nº 1.073/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 835/2011.

Nº 1.074/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 836/2011.

Nº 1.075/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.640/2011.

Nº 1.076/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.448/2013.

Nº 1.077/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.490/2013.

Nº 1.078/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.616/2013.

Nº 1.079/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.617/2013.

Nº 1.080/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.743/2013.

Nº 1.081/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.179/2014.

Nº 1.082/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.180/2014.

Nº 1.083/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.340/2014.

Nº  1.084/2015,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.830/2013.

Nº  1.085/2015,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.234/2013.

Nº  1.086/2015,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.703/2013.

Nº  1.087/2015,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.311/2014.

Nº  1.088/2015,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.664/2014.
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Proposições não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do deputado Ulysses Gomes em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o monsenhor  Edson José Oriolo dos Santos por  sua nomeação como bispo
auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Política Agropecuária e de Saúde.
Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, V. Exa. iniciou a fala, ao conceder a
palavra ao deputado Durval Ângelo dizendo: “Olha, se não for para discutir a ata, vou
ser firme e cassar a palavra”. Realmente V. Exa. tem de ter essa postura, senão fica
difícil,  senão o deputado pede para encaminhar sobre um aspecto,  faz uma volta
longa em outros assuntos e volta à ata novamente de forma superficial.

O presidente – Já disse que não vou aceitar “gancho abismático'.
O deputado Sargento Rodrigues – Pois é, é o “gancho abismático”. V. Exa., como

disse o deputado João Leite, é o nosso filósofo Tarquínius, mas, além de filosofar,
precisa  estar  atento  à  ordem dos  trabalhos,  exatamente  para  não permitir  o  que
aconteceu ontem. Quando pedi a V. Exa. para discutir a ata, era realmente para esse
fim. Neste momento, V. Exa. me concede a palavra pela ordem e já não é com aquele
fundamento de discutir a ata, mas é óbvio que as falas, tanto do deputado Durval
Ângelo  quanto  a  minha,  não  foram  retratadas  na  ata  da  forma  como  deveriam.
Também, presidente,  fiz o aparte ao deputado Tito Torres, constando que aprovei
requerimento  de  uma  moção  de  repúdio,  aprovada  na  Comissão  de  Segurança
Pública, pela concessão da medalha. É bom esclarecer a todos os deputados desta
Casa que esse repúdio não é deste deputado de forma individual,  presidente, é o
repúdio  de  um  conjunto  da  sociedade.  Basta  pegar  milhares  e  milhares  de
manifestações  pela  internet.  A Lei  nº  882,  de  1952,  é  clara,  fala  em  relevantes
serviços prestados a Minas Gerais.  Esse moço não tem serviço prestado a Minas
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Gerais, muito menos “relevantes serviços prestados”. V. Exa. pode perceber que não
há quórum para a continuação dos trabalhos, portanto peço encerramento de plano
da reunião.

O presidente – A presidência solicita ao secretário que proceda à chamada dos
deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Wander Borges) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 20 deputados, mais 5 em comissão.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia – Mais o presidente. São 26. Deu quórum, presidente.
O presidente – O presidente está contado.
O deputado Rogério Correia – Presidente, queria que fosse conferido, porque há

duas comissões funcionando. A comissão do teatro não foi considerada.
O presidente – Solicitamos antecipadamente que se contassem os deputados em

comissão. São cinco.
O deputado Sargento Rodrigues – Vou pedir  a V. Exa.  que o deputado Wander

Borges, que fez a chamada, faça a conferência nominal dos deputados que estão
presentes,  porque aqui  está um jogo:  entra um e sai,  entra um e sai.  Se há 26,
continuamos, se não há 26, V. Exa....

O  presidente  –  Conferindo  a  lista  entregue  pelo  deputado  Wander  Borges,
verificamos que responderam à chamada 21 deputados, e não 20, como havia sido
anunciado, os quais, somados aos 5 em comissão, totalizam 26 deputados. Portanto,
há quórum para a continuação dos trabalhos

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Glaycon Franco.
O deputado Glaycon Franco* – Sr. Presidente, demais deputados, distinto público

que nos acompanha pelas galerias e pela TV Assembleia. Inicialmente, gostaria de
comunicar  a  este  Plenário  que o  Bloco  Independente  fez  uma reunião  na  última
quarta-feira e, unanimemente – V. Exa. é um dos baluartes do nosso bloco e deferiu
esse pedido –, pediu que fosse iniciada nesta Casa uma pauta positiva para discutir
temas  relevantes  para  o  povo  mineiro.  Que  possamos  serenar  os  ânimos,  dar
respostas às pessoas, aos cidadãos que confiaram nestes deputados, nesta nova
legislatura.
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A população de Minas não aguenta mais ficar assistindo na TV Assembleia esse
debate  que não leva  nada e  ninguém a lugar  nenhum. Discutir  o  que o governo
passado fez ou deixou de fazer  não é o melhor  caminho, presidente. Precisamos
discutir propostas, consertar os rumos que não tiveram seus objetivos alcançados,
aperfeiçoar os acertos. Precisamos discutir inúmeros projetos de vários deputados,
de  extrema importância  para  o  povo mineiro,  que  estão  nesta  Casa para  serem
votados. O Bloco Independente quer caminhar nesta Casa. Nosso presidente, com
sua  sensibilidade,  já  está  agendando  essa  reunião  e  vai  atender  nosso  pedido.
Espero que,  o mais rápido possível,  esta Casa discuta temas relevantes, como o
retorno das obras.

Gostaria de cumprimentar e agradecer ao nosso governador por declarar que vai
reiniciar  as obras.  Eu,  por ser  do  Alto  Paraopeba,  do Vale do  Piranga,  da minha
querida Conselheiro Lafaiete, fiquei muito feliz em saber que a obra do nosso hospital
regional, um dos oito que estão sendo construídos no Estado, vai continuar. Fiquei
muito feliz em saber do nosso governador que concluirá a MG-383, que liga a BR-040
a Jeceaba, facilitando o escoamento da produção. Fiquei muito feliz em saber que
nosso governador, com todas as dificuldades financeiras que o País está passando,
vai retornar às trezentas e tantas obras paradas. Como cidadão do Alto Paraopeba,
agradeço essa bela atitude.

Gostaria  e  vou  agradecer  ao  nosso  governador  por  colocar  no  seu  plano  de
governo o retorno do ensino médio noturno. Isso precisava ser feito. Sabemos que
inúmeros jovens, a partir de dados estatísticos, na faixa de 15 a 17 anos, estão fora
da escola por não terem oportunidade de estudar à noite.  Essa é uma atitude de
sensibilidade do nosso governador.  Gostaria  de  cumprimentá-lo porque há muitos
jovens  querendo  completar  seus  ensinos,  fazer  sua  faculdade  e  não  têm  essas
condições.  Gostaria  de  cumprimentar  o  nosso governador  pela  sensibilidade  com
nossos servidores da Cidade Administrativa, levando para lá um restaurante popular.
Aliás gostaria de solicitar que esse projeto fosse estendido às cidades-polo de Minas
Gerais, proporcionando um preço mais acessível à alimentação, um berçário ou uma
creche. Isso demonstra a sensibilidade do governo.
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Concedo aparte ao meu querido deputado que representa a nossa Zona da Mata,
especialmente minha querida Juiz de Fora, deputado Noraldino Júnior.

O  deputado  Noraldino  Júnior  (em  aparte)*  –  Deputado  Glaycon  Franco,  quero
enfatizar as palavras de V. Exa. trazendo uma reflexão a todos os pares desta Casa.

Durante todo o meu mandato como vereador e também agora como deputado, eu
trabalho com uma interação direta com a população por meio das redes sociais e por
meio de todas as tecnologias que nos possibilitam ouvir um pouco mais os anseios e
a  expectativa  da  população  nos  nossos  mandatos.  Quero  aqui  apresentar  uma
reflexão.

Ontem  recebemos  oito  mensagens  in  box.  Por  que,  deputada Marília?  Quando
assumimos esta Casa, deputado Glaycon Franco, eu convidei a todos para participar
dos debates, para assistir à TV Assembleia, presidente Hely Tarqüínio, para ouvir as
discussões, para ouvir as pautas e para participar opinando, favorável ou contra, em
todas as matérias discutidas nesta Casa. Eu não sei de todos os que escutaram a
nossa sugestão e acompanharam a TV Assembleia, mas eu digo a esses oito que
não mais acompanham a TV Assembleia. Eles receberam convite para participar de
debates que vão fazer avançar  Minas Gerais,  para discutir  daqui  para a frente,  e
demostraram  total  descontentamento  com  as  discussões,  com  as  rixas  que  aqui
fazem oposição e situação.

Eu não quero aqui, Sr. Presidente, ser o baluarte de discussões. Estamos numa
Casa democrática, respeito todas as manifestações, cada um tem sua legitimidade e
foi colocado aqui legitimamente, mas também tenho o direito de dizer que estamos
retrocedendo. As discussões aqui têm chegado à população de forma negativa. É
uma rixa entre PT e PSDB, situação e oposição que não tem fim.

Parabéns, deputado Glaycon Franco. As palavras que V. Exa. proferiu nesta tribuna
hoje, tenho certeza, são o anseio de toda a população que tem acompanhado esta
Assembleia  Legislativa,  de  toda população  que  tem  acompanhado  as  discussões
nesta Casa, a oposição de um lado,  a situação de outro lado. Eu escolhi o bloco
independente,  Glaycon  Franco,  exatamente  para  isto:  quero  discutir  os  avanços,
apoiar tudo que for bom para Minas Gerais e discordar de tudo que achar que for
prejudicial para o povo mineiro.
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Peço  aos  nobres  deputados  para  evoluirmos  nas  discussões.  Entendo  as
diferenças partidárias, mas o povo mineiro espera muito mais de nós. Muito obrigado.

O deputado Glaycon Franco* – Obrigado, deputado Noraldino Júnior. Como V. Exa.
apresentou muito bem, deputado, nós não podemos trabalhar olhando pelo retrovisor.
O  que  nós  temos  de  fazer  neste  momento,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  é
desmanchar os palanques, serenar os ânimos, olhar para a frente, buscar soluções
na saúde, na educação e, principalmente, Sr. Presidente, trabalhar um tema que, na
minha  opinião,  é  de  extrema importância  para  esta  Casa,  que  é  a  desigualdade
regional.

Para se ter uma base, hoje Minas Gerais é o 2º estado que mais atrai investimentos
privados, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. E esses investimentos, na maioria
das vezes, vêm para a região central e para o Sul de Minas. Nós temos de criar,
discutir e debater temas nas comissões desta Casa; temos de sensibilizar o nosso
governo para minorar nesta Minas, que sabemos são várias, ou tentar, pelo menos,
minorar a desigualdade regional. Então a minha fala é nesse sentido, nesse rumo.

Vamos, sim, debater, mas debater temas que são relevantes e propositivos, e não
assuntos que não farão com que a família ou o povo mineiro tenha reflexo positivo, ou
seja, que não impactem positivamente em sua vida.

Sr.  Presidente, quero tratar rapidamente de dois assuntos. O primeiro deles é a
questão da BR-040. Muitos dos senhores sabem que eu presidi a frente da BR-040.
Recentemente  tivemos  uma  audiência  e,  por  meio  da  Concessionária  040,  que
ganhou a licitação, percebemos que existem algumas pendências principalmente em
relação  àquelas  cidades  que  são  cortadas  pela  rodovia.  Então,  já  entrei  com
requerimento na Comissão de Transporte para realizarmos uma nova audiência a fim
de discutir essas questões, as vias de acesso e dos entornos, principalmente nessas
cidades que são cortadas pela BR-040.

Nessa  oportunidade,  convidaremos  todos  os  prefeitos  dessas  cidades,  porque,
como foi dito muito bem, infelizmente, no nosso entendimento, a licitação foi feita de
modo equivocado. A concessionária vencedora já está para começar a cobrar os seus
pedágios. São 10 praças de pedágio em Minas Gerais – aliás, uma é fora do Estado.
O povo mineiro já começará a pagar o pedágio. Aliás, a minha assessoria já está
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estudando porque sabemos que, em outras praças de pedágio e outras concessões,
existem isenções para aquelas populações que moram no entorno das cidades-polo.
Quero  também  fazer  essa  proposição  à  concessionária  nessa  audiência  porque
considero um absurdo que as pessoas que vão e vêm naquele trecho da cidade-polo
fiquem pagando pedágio.

Para  finalizar,  Sr.  Presidente,  tivemos  uma  reunião  na  Associação  Mineira  dos
Municípios  com  a  Comissão  de  Minas  e  Energia,  quando  fomos  informados  da
situação calamitosa em que se encontram as cidades mineradoras e as que estão no
entorno. Temos a informação por meio da Amig, que é composta pelos prefeitos da
cidades mineradoras, de que estão querendo parar a atividade minerária em suas
cidades se não votarmos nem pressionarmos os nossos deputados federais a votar o
marco regulatório da mineração.

Portanto,  Sr.  Presidente,  realizaremos  uma  grande  audiência  pública  aqui,
convocando e convidando todos os deputados federais de Minas Gerais,  para dar
celeridade a esse marco, que será um divisor de águas na vida do povo mineiro.
Porque  hoje  sabemos  que  essas  cidades  vêm  enfrentando  sérias  dificuldades,
inclusive em relação à dívida das mineradoras que ainda não acertaram com elas,
como a Vale, a CSN e outras que lhes devem certos recursos. Posso citar  como
exemplo  a  minha  querida  cidade  de  Congonhas,  onde  o  prefeito  teve  de  cortar
orçamento principalmente em consequência da diminuição da arrecadação, uma vez
que sabemos que a tonelada do minério caiu vertiginosamente,  está na casa dos
US$50,00.  Com  isso,  essas  cidades  foram  muito  penalizadas.  Temos,  sim,  de
sensibilizar os nossos deputados para realizar uma audiência pública e votar o marco
o mais rápido possível porque melhorará a vida não só das cidades mineradoras, mas
também  do  seu  entorno.  Sabemos  que  existe  um  artigo  que  cria  um  fundo  que
beneficiará também as cidades no entorno.

Portanto, é um tema, na minha opinião, premente. Esta Casa tem de entrar nesse
debate porque sabemos que o minério de ferro é uma das principais  commodities
deste  estado  e,  com  isso,  tem  de  ser  tratado  com  certa  prioridade  por  nós,
parlamentares,  principalmente  os  estaduais,  que  sabemos  in  loco  a situação  que
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essas  cidades  vêm  enfrentando  principalmente  com  a  perda  de  receita.  Sr.
Presidente, muito obrigado pela atenção. Era o que tinha a dizer.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira.
O  deputado  Cristiano  Silveira*  –  Exmo.  Sr.  Presidente,  nobres  deputados  e

deputadas.  Cumprimento  também  os  trabalhadores  da  Fhemig  aqui  presentes,
acompanhando os trabalhos da Assembleia.

Presidente,  tenho  uma boa  concordância  com  os  deputados  Glaycon  Franco  e
Noraldino  Júnior  a  respeito  da  preocupação  com  a  capacidade  de  produção
legislativa da Assembleia de Minas. Sou deputado de primeiro mandato, acredito que
até o final de abril completem os três primeiros meses e confesso que foram poucas
as oportunidades de votação de matérias relevantes de interesse do povo mineiro.
Por causa dos embates internos, naturais da democracia – e é assim que tem que ser
o parlamento, parla, o debate –, a Casa tem uma vida mais intensa, pelas discussões
e ideais. Por outro lado, não se pode perder de vista a agenda política para o nosso
estado.  Então,  com muito respeito a todos que têm travado aqui  os  embates,  às
vezes mais calorosos e exaltados, outras vezes mais comedidos – isso faz parte da
democracia –,  acho que esse já  é um sentimento comum da grande maioria  dos
parlamentares da Assembleia de Minas, especialmente dos mais novos. Permitam-
me os  companheiros  que também são deputados  de primeiro  mandato  dizer  que
temos compartilhado, nos corredores da Assembleia, o quanto nos preocupa a falta
de uma agenda mais propositiva.

Presidente, é claro que isso não significa que o debate não deve acontecer e que
os campos políticos não devem ter suas opiniões. Ontem também tive muita vontade
de fazer intervenção durante os debates travados, especialmente quando se discutiu,
deputado Rogério Correia, a questão da medalha a João Pedro Stédile, do MST. É
natural e democrático que alguns deputados não achem que o homenageado tenha o
mérito, sob seu ponto de vista. Mas, se formos fazer a discussão sobre o ponto de
vista particular e tentar universalizá-lo, aí teremos que fazer uma revisão de várias
medalhas que foram entregues ao longo dos anos, porque, mesmo eu não estando
presente na Casa durante todo esse tempo, ainda me permito ter discordância de
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alguns  nomes  que  foram  homenageados.  Mas  é  preciso  respeitar  a  decisão  do
governador.

O que o João Pedro fez para Minas Gerais, deputado Rogério Correia? João Pedro
é o líder maior do movimento sem-terra em nosso país. Ainda que muitos queiram
negar a importância do movimento sem-terra como instrumento de tensionamento
com o governo, e tem que se tensionar inclusive com o nosso próprio governo, boa
parte  da  reforma  agrária  em  nosso  país  se  deu  por  meio  da  luta  desses
trabalhadores. E o João Pedro é liderança que inspira os trabalhadores em todo o
território nacional, ainda que alguns não concordem e até o demonizem, como se o
João Pedro fosse uma liderança maior do o próprio presidente da República. Algumas
falas aqui  demonstram o temor que se tem do João Pedro,  como se ele fosse a
reencarnação  do  comunismo  que  assombra  o  mundo  todo.  Não  vi  todo  esse
fantasma nem todo esse poderio numa liderança do movimento sem-terra; o que vi foi
um  grande  simbolismo  de  uma  trajetória  de  luta  reconhecida  pelos  movimentos
sociais.

O governador  Fernando  Pimentel  tem  feito,  desde o  início  do  mandato,  gestos
fortes  no sentido dos movimentos populares.  Votamos a reforma administrativa,  a
criação da Secretaria  de  Desenvolvimento Agrário.  Com quem o governador  está
dialogando quando cria uma secretaria importante, que cuidará de 3,5 milhões de
famílias de agricultores familiares? Ele dialoga com os sindicatos dos agricultores,
com as federações, com o movimento sem-terra, com a reforma agrária. Com quem o
governo  dialoga  quando  cria  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e  Participação
Popular,  com todas aquelas minorias que não tiveram voz ao longo dos anos em
Minas Gerais? Alguém tenta falar que o governador quer implementar uma ditadura.
Ora,  todo mundo que acompanhou a  política  mineira  nos últimos  anos sabe que
Minas Gerais viveu uma grande blindagem do governo anterior, e os companheiros
que compunham o chamado Bloco sem Censura eram o único fronte de resistência
que havia em Minas Gerais, porque a imprensa não falava.

Deputado Rogério Correia, alguns deputados gostam de pegar o celular e colocar
vídeo  e  vão  e  voltam  pelo  corredor.  Podemos  colocar  aqui  um  vídeo  de  um
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documentário,  inclusive  americano,  em  que  os  repórteres  de  Minas  Gerais  falam
sobre a ditadura que Minas viveu e a censura.

É disso que Minas foi liberta, foi liberta de uma grande ditadura.
A homenagem de 21 de abril, tendo como o símbolo a homenagem a Tiradentes,

faz  com  que  a  gente  pense  um  pouco  sobre  as  circunstâncias  da  morte  de
Tiradentes. Os que condenaram Tiradentes, acredito, deveriam ter uma postura muito
parecida  com  a  que  temos  visto  aqui  hoje,  do  ódio,  da  intolerância  e  da
incompreensão da luta contemporânea que se trava.

Então, quero dizer novamente que o governador Fernando Pimentel  tem o meu
aplauso e a minha consideração pelo importante gesto de homenagear uma liderança
importante, como o companheiro João Pedro Stédile,  que tem lutado pela reforma
agrária. Alguns, aqui, vão dizer o seguinte: “Não, Minas Gerais inteira se indignou, o
Brasil  inteiro  se  indignou”.  Falo  por  mim,  represento  uma parcela  significativa  do
eleitorado mineiro, componho a direção do PT em Minas Gerais, e acredito, tenho a
permissão de falar também em nome dos companheiros do PT: quem disse que todo
o povo mineiro se indignou? Não,  os que vieram dos movimentos sociais,  da luta
social, reconheceram a importância do que foi feito, da homenagem prestada pelo
nosso governador. Aí tentam dizer que João Pedro está numa cruzada para dividir o
mundo, para dividir o Brasil, a sociedade. Mas que poder tem João Pedro para fazer
tamanha divisão, que poder? A divisão já existe, presidente. Existe uma divisão, neste
país, entre os que sempre se beneficiaram do Brasil,  dos meios de produção, da
política,  e  os  que emergiram,  nos  últimos  anos,  no  governo  do  PT,  no  início  do
primeiro mandato do ex-presidente Lula; no segundo mandado do ex-presidente Lula
e nos mandatos da presidenta Dilma. Ainda que alguém diga, Rogério, e tente dizer
para o povo mineiro que é questionável  o nosso governo, fazendo um recorte de
quatro meses, de problemas temporários, a história do partido está contada, e os
resultados são questionáveis.

Não se trata apenas da retórica que se faz,  aqui,  da  tribuna.  Trata-se de  duas
coisas  fundamentais:  primeiro,  dos  números,  que  em qualquer  área  demonstra  o
quanto  o  Brasil  avançou,  do  número  de  trabalhadores  que  tiveram  o  emprego
garantido, do número de pessoas que saíram da miséria, do número de pessoas que
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tiveram a sua moradia,  quase 4 milhões,  através do Minha Casa Minha Vida,  da
recomposição, da valorização,  do salário mínimo. Poderia enumerar  uma série de
dados sociais e econômicos, mas não tem nada que se iguale à percepção. O povo
mineiro, o povo brasileiro, sente que este Brasil mudou e precisa continuar mudando.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputado  Cristiano.  Em
primeiro  lugar,  mais  uma vez,  queria  saudar  os  companheiros  da  saúde.  Depois
voltarei ao assunto da saúde, mas antes, deputado Cristiano, quero concordar com V.
Exa. sobre a importância da luta pela reforma agrária e pela agricultura familiar.

Hoje o Glênio, secretário de Desenvolvimento Agrário, noticiou que conseguimos
um convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário de R$8.800.000,00, para a
reforma  agrária  em  Minas,  por  meio  do  programa  de  crédito  fundiário,  um  dos
melhores  programas  que  eu,  como  delegado  federal  do  Ministério  de
Desenvolvimento Agrário,  vi  no Brasil.  É um complemento da reforma agrária em
terras mais próximas da cidade e não nos latifúndios  afetos à reforma agrária.  O
governo,  através  do  banco,  compra  a  terra  de  quem  quer  vender,  com recursos
imediatos. Conseguimos R$8.800.000,00, o que vai dar para assentar milhares de
famílias, em Minas Gerais, por meio do programa fundiário. Trata-se de um programa
excepcional,  faz  parte  do  programa  da  reforma  agrária.  É  uma  luta  espetacular,
porque, quando você consegue fazer com que a pessoa fique no campo e trabalhe
para produzir alimento com qualidade de vida, melhora também a vida na cidade.

Durante o regime militar, na década de 1970 e um período da década de 1980, 80
milhões de brasileiros foram expulsos da terra por latifundiários e grileiros.

Então, a luta pela reforma agrária se tornou uma luta necessária para o conjunto do
povo brasileiro. Se tivéssemos feito a reforma agrária anteriormente no Brasil, com
certeza não teríamos o grau de pobreza que há hoje no País. Entregar uma medalha
a quem representa a luta pela  reforma agrária,  como João Pedro Stédile,  é  uma
honra. Acho que Minas Gerais fez uma belíssima entrega.

Discordo de outras medalhas que foram entregues. Queria falar a V. Exa. que as
pessoas daqui cismam com uma coisa, mas não analisam a história das medalhas.
Por exemplo, sabem quem recebeu medalha aqui? Luciano Huck, amigo do Aécio.
Sabem quem recebeu medalha das mãos do Aécio Neves? Ratinho. Sabem outro
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que recebeu medalha e está foragido? Tenho a foto do Aécio colocando a medalha
nele, com um deputado olhando todo orgulhoso. Sabem quem foi? Ricardo Teixeira.
Esse recebeu a mesma medalha, e o deputado lhe entregou junto com o Aécio. O
Ricardo Teixeira está foragido, mas foi medalhado. O João Pedro Stédile teve esse
problema porque é um lutador da reforma agrária.  É como se eu entregasse uma
medalha a um trabalhador da área da saúde ou do sindicato e alguém achasse ruim.
Essa pessoa merece, assim como o João Pedro Stédile mereceu.

Já entreguei medalha, por exemplo, à Bia, presidente do Sind-UTE, e acho que foi
uma boa medalha. Tem gente que pode discordar disso, mas é uma luta justa. Sabem
o que vou propor para a próxima medalha oferecida pela Assembleia Legislativa? Vou
propor dá-la a grupos que lutam contra o preconceito aos homossexuais. Acho que é
uma causa justa. Por que não? Por que deve haver intolerância contra eles? Por que
esses não podem e devem ser discriminados na sociedade? Os pobres da reforma
agrária têm de ser discriminados? Não tem lógica,  Marília.  Com a medalha,  você
homenageia um setor, e é justo homenagear a reforma agrária. É isso que eu acho.

Sabem quem recebeu medalha das mãos do Aécio também? O Léo Portela está me
falando:  Eike  Batista.  Esses  chiques  receberam  medalhas,  e  ninguém  ficou
indignado.  Ninguém  veio  aqui  falar  por  que  Ricardo  Teixeira,  foragido,  recebeu
medalha das mãos do Aécio. Ninguém ficou indignado com isso, mas um pobre, que
luta pela reforma agrária e pelos mais pobres, causa essa indignação aos coxinhas, à
pequena burguesia que está indo para o fascismo. Eles ficam indignados porque é
uma luta dos trabalhadores e do povo.

V.  Exa.  tem  razão  em  fazer  essa  defesa,  pois  isso  passou  a  ser  um  debate
ideológico.  O que era uma simples  medalha passou a  ser  um debate ideológico,
porque aqueles presunçosos que acham que mandam em tudo não podem suportar
que os mais pobres também tenham os seus direitos. É impressionante isso no Brasil.
Uma parte da sociedade brasileira está mirando para o fascismo. Isso é muito ruim e
não pode ser alimentado.

Todos nós, parlamentares de todos os partidos, somos democratas e não podemos
alimentar intolerância, pois ela é irmã gêmea do autoritarismo. Então, vamos viver a
diversidade como ela é. Essas pessoas merecem homenagem, como o presidente da
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Fiemg  e  da  Faemg  a  receberam.  Por  que  os  latifundiários  podem  receber  e  os
trabalhadores  rurais  sem  terra  não?  Sabem  a  quem  dei  uma medalha  uma vez,
Cristiano,  e  aqui  termino  minha fala?  Para  a  menina  do MST que,  na  época  do
Fernando Henrique Cardoso, fez uma ocupação de terra e foi reprimida pela Polícia
Federal. E achei que foi justo. Então, queria dar parabéns a V. Exa.

O  deputado  Cristiano  Silveira*  –  Obrigado,  deputado  Rogério.  Para  concluir,
presidente,  queria  dizer  que  corroboro  suas  palavras,  deputado.  Acho  que  a
manifestação contrária  ao  recebimento  da  medalha  pelo  Stédile  que tivemos  é  a
manifestação que temos visto por este país afora, do quanto é insuportável para a
elite brasileira ver a ascensão dos mais pobres. A única coisa que está acontecendo,
Rogério, é que está sendo desfraldada essa falsa hipocrisia de que suportavam e
achavam bacana a emersão dos mais  pobres em nosso país.  Agora,  não.  Agora
dizem o que realmente pensam.

Receio, presidente, que, na discordância do recebimento da medalha pelo líder do
MST, se todos aqueles que têm imposições divergentes daquela que temos forem
questionados  do  recebimento  das  honrarias,  talvez  alguém  aqui  sugira  que  o
presidente  do  Supremo,  ministro  Lewandowski,  também  deva  ter  sua  medalha
cassada por sua imparcialidade no julgamento do processo do mensalão.

Por falar em mensalão, esse é o mensalão que completou mais de um ano que
voltou para Minas Gerais e não foi julgado até hoje, Marília. Poderíamos também nos
indignar  com  o  mensalão  tucano,  que  deveria  ser  julgado.  Já  vou  concluir,  Sr.
Presidente.

A divisão deste país, conforme eu disse, presidente, já vem acontecendo. Não é o
João Pedro que vai à Venezuela ou à Colômbia para promover uma luta ou qualquer
outro tipo de enfrentamento em nosso país. O golpe já vem sendo planejado, e não
virá pelas mãos do líder do MST, mas pelas mãos da direita conservadora deste país.
Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Léo Portela.
O  deputado  Léo  Portela  –  Sr.  Presidente,  senhoras  e  senhores  deputados,

companheiros da saúde da Fhemig, quero saudar a presença de todos vocês nessa
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luta tão válida por dignidade. Registro meu lamento porque, enquanto esta Casa se
apequena em discussões tão reles sobre quem deve ou não receber medalhas, o
pleito  de  vocês não tem sido atendido.  Lamento que a Assembleia das Alterosas
tenha-se rebaixado ao nível de discutir se Stédile ou se Ratinho deve ou não receber
medalhas. Onde chegamos!

Esse  não  é  o  tema de  meu  pronunciamento  nesta  tarde.  Seguindo  a  linha  do
deputado Rogério Correia, que falou sobre intolerância, meu pronunciamento hoje é
justamente sobre a intolerância religiosa, um mal que persiste em existir  na nossa
sociedade, em nosso país.

Quanto  à  intolerância  religiosa,  hoje  falo  especificamente  em  relação  aos
evangélicos.  Quando  se  fala  em  intolerância  religiosa,  as  pessoas  sempre  se
lembram das religiões afrodescendentes, dos cultos afro-ameríndios. Eles defendem
com unhas e dentes essas pessoas, mas quando os evangélicos são perseguidos,
veem isso como algo normal, usual.

Quando acontece a “crentefobia”, a “evangelicofobia”, ninguém fala nada. Quando
um  representante  da  comunidade  LGBT se  posiciona  de  alguma forma  contrária
àqueles  que  têm  ideologias  cristãs,  ele  não  é  ofendido,  ele  não  é  chamado  de
“crentofóbico”. Peço perdão por causa do neologismo. Quando nós, evangélicos, com
posições  democráticas,  baseados  numa  ideologia  que  fundamentou  o  mundo
ocidental,  a  ideologia  judaico-cristã,  nos  levantamos  com  ponto  de  vista
democraticamente  contrário,  somos  ofendidos,  somos  chamados  de  homofóbicos.
Não podemos compactuar com esse tipo de mal em nossa sociedade.

Sou evangélico de berço. Sou pastor e filho de pastor. Cresci num lar evangélico
numa época em que Minas Gerais, extremamente conservadora, ainda tinha cidades
no  interior  cujos  cemitérios  não  aceitavam,  deputado  João  Leite,  os  chamados
protestantes. É isso que somos. Somos os protestantes. A imprensa quer fazer com
que o povo acredite  que existe uma separação entre  evangélico e protestante.  É
exatamente a mesma coisa. Quando a imprensa se refere a países desenvolvidos, a
países industrializados de cultura protestante, ela noticia dizendo “tal país, de matriz
religiosa  protestante”.  Ela  quer  fazer  com  que  o  povo  acredite  que  o  crente  é
subdesenvolvido,  que  o  evangélico  é  ultrapassado  e  retrógrado.  Não  podemos
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compactuar  com  esse  tipo  de  perseguição,  com  esse  tipo  de  crime  de  ódio  na
hodiernidade brasileira. Não podemos compactuar com isso.

Estudei  durante  toda  a  minha  infância  no  Colégio  Batista,  uma  instituição
centenária, que educa em Belo Horizonte, há 97 anos, especificamente. Estudei no
Colégio Batista, deputado João, não apenas pela excelente qualidade de ensino, mas
também porque ali eu estava protegido da perseguição que os filhos de pastores e
que os evangélicos sofriam nas escolas comuns,  porque eles  eram chamados de
bíblia  e  sofriam  todo  tipo  de  bullying.  E é algo  que  ainda  persiste  na  realidade
brasileira. Meu Deus!

Quando um homossexual é assassinado, toda a comunidade se indigna,  e com
razão. Eles não estão errados de se indignarem. Mas há um mês, o pastor Flaviano
Ferreira da Costa, um grande amigo meu, foi executado na porta de casa quando
chegava do culto no Bairro Concórdia, em Belo Horizonte. Ele foi abordado por um
homem e, à queima-roupa, foi executado. Ninguém disse que era “crentefogia” nem
“evangelicofogia”, mas, se fosse um homossexual, veríamos vozes gritando que os
homossexuais  estavam  sendo  perseguidos  no  Brasil.  Ninguém  grita  mais  pelos
evangélicos.  Ninguém  grita  mais,  indignadamente,  quando  acontece  esse  tipo  de
perseguição e de intolerância.

No início do mês passado, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, ao
escolher seus assessores e seus cargos de confiança na Câmara dos Deputados,
optou por chamar uma evangélica. O nome dela é Maria Madalena. Essa evangélica
foi tão escorraçada como a Maria Madalena da Bíblia, porque a imprensa se baseou
num site sério, que tenho costume de acompanhar e que presta cobertura jornalística
de qualidade. Deixou-se seduzir por uma prestação jornalística de baixíssimo nível.

O  site Congresso em Foco publicou a seguinte matéria: “Eduardo Cunha nomeia
evangélicos para cargos de comando na Câmara”. Queria ver o que iria acontecer se
o site colocasse “Eduardo Cunha nomeia homossexuais para cargos de comando na
Câmara”. A Comissão de Direitos Humanos iria se levantar, os grupos sociais iriam se
levantar,  mas,  quando esse tipo  de  perseguição é  instaurada contra  evangélicos,
ninguém fala nada.

Deputado Cristiano, nosso companheiro de base, homem de bem, deputado que
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presta  uma  atuação  parlamentar  de  altíssima  qualidade  como  presidente  da
Comissão de Direitos  Humanos,  espero  que o  tema sobre a perseguição que os
evangélicos sofrem seja motivo de debate nessa comissão. Isso é real, é sério, e eu
já senti na pele. Cresci sentindo isso na pele. Hoje em dia, muitos pastores e filhos de
pastores ainda sentem isso na pele.

Essa reportagem do Congresso em Foco atacou,  especificamente,  a nomeação
dessa mulher, baseando-se na confissão religiosa dela. Ela é uma servidora pública
de  carreira  da  Câmara  dos  Deputados,  reconhecidamente  séria,  competente,
advogada e encarregada de dirigir o setor de Recursos Humanos daquela casa. Ela
foi questionada, única e exclusivamente, por ser evangélica. Onde nós chegamos?
Queria ver se fosse no passado. Se hoje o deputado Eduardo Cunha é presidente da
Câmara,  no  passado  todos  os  outros  eram  do  credo  católico.  Todos  os  outros
deputados eram católicos ou espíritas e, quando eles nomeavam seus assessores,
espíritas ou católicos, nenhum órgão de imprensa se levantava indignado dizendo:
“Deputado 'x' nomeou colega de igreja, colega de religião para cargo de confiança”.
Onde estamos?

Será que ainda existe espaço na nossa sociedade para esse tipo de perseguição?
Será que ainda existe espaço na nossa sociedade para esse tipo de comportamento?
Isso  não  pode  ser  aceitável,  não  podemos  nos  conformar  com  esse  tipo  de
comportamento.  Estamos  sendo  perseguidos,  estamos  sendo  linchados,  estamos
sendo atacados, e ninguém fala nada. Que mundo é esse? Que pluralidade é essa? A
pluralidade só existe quando se trata da comunidade LGBT, a pluralidade só existe
quando diz respeito a cultos afro-ameríndios. Onde estamos?

Quando se trata de evangélicos, parece que falamos de uma subcategoria, mas
não, estamos falando de 30 milhões de brasileiros, que daqui a 10 anos serão maioria
neste  país;  estamos  falando  de  instituições  educacionais;  estamos  falando  de
universidades; estamos falando de um grupo cultural que oferece música, educação,
corais. Não é possível.

Agora, estamos vivendo uma realidade que me causa espanto: as comunidades
ligadas às igrejas evangélicas estão sofrendo perseguição de pessoas inseridas no
atual  governo,  que apoio,  do  qual  sou  vice-líder.  Não acredito  que o  governador
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Fernando  Pimentel  compactue  com  isso,  porque  são  as  pessoas  que  estão  na
Secretaria  de  Saúde.  Devo  dizer,  em  repúdio,  que  essa  secretaria  não  mandou
nenhum representante para a audiência pública que realizamos esta manhã com as
comunidades  terapêuticas  –  CTs  –  evangélicas.  As  pessoas  que  lá  estão  não
representam a forma de governar  do governador Fernando Pimentel,  que chegou
onde está com o seguinte mote: ouvir para governar. E as pessoas que lá estão não
querem nos ouvir. O secretário Fausto se furtou a enviar um representante para cá,
prometeu o pagamento do Cartão Aliança pela Vida e não cumpriu.

O que está acontecendo? O governador Fernando Pimentel certamente não sabe
disso. Então, quero dizer a V. Exa.,  governador, que existem pessoas trabalhando
contra  o  nosso  governo,  existem  pessoas  que  não  querem  ouvir  para  governar,
existem pessoas  que pregam a intolerância  religiosa  no  governo.  CTs  ligadas  às
igrejas  estão  sendo  perseguidas.  Há  pessoas  no  governo  dizendo  que  essas
comunidades são pequenas empresas, grandes negócios. Aonde vamos chegar? Não
acredito que o governador Fernando Pimentel compactue com isso porque é filho de
pastor, é homem de base educacional cristã, é homem que escuta os movimentos
populares.

O deputado Noraldino Júnior (em aparte)* – Não irei demorar, presidente. Quero
reiterar  as  palavras  de  V.  Exa.  Independentemente  de  religião  ou  crença,  é
necessário respeito pelo trabalho e pela eficácia dos outros. As pessoas que agem de
outra forma devem começar a visitar as CTs, a ver o que está acontecendo, a visitar
os  hospitais.  Tenho  certeza,  deputado  Léo  Portela,  de  que,  se  elas  saírem  dos
gabinetes e começarem a enxergar a realidade, haverá mudança de percepção.

O  deputado  Léo  Portela  –  Esta  Assembleia  deve  se  levantar  como  voz  de
inconformados, não deve aceitar essa realidade nefasta do nosso país. Como em
Romanos  12,  o  apóstolo  Paulo:  “Não  vos  conformeis  com  este  mundo,  mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de provardes a boa, a perfeita,
a agradável vontade de Deus”. Que Minas Gerais prove a boa, a perfeita, a agradável
vontade de Deus; que o Brasil prove a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
* – 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.

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  503 a 505/2015, da
Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  511/2015,  da  Comissão  de  Política
Agropecuária,  514  e  516/2015,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  517  e  519  a
524/2015, da Comissão de Segurança Pública, e 527/2015, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
–  A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
de Política Agropecuária – aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 22/4/2015, dos

Projetos de Lei nºs 12/2015, do deputado Paulo Lamac, 267/2015, do deputado Inácio
Franco, e 273/2015, do deputado Tadeu Martins Leite;

de Saúde – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 22/4/2015, do Requerimento nº
377/2015  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Administração  Pública  (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 1.068, 1.069, 1.070,
1.071, 1.072, 1.073, 1.074, 1.075, 1.076, 1.077, 1.078, 1.079, 1.080, 1.081, 1.082 e
1.083/2015,  do deputado Carlos Pimenta,  em que solicita  o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 523, 793, 796, 797, 799, 835, 836 e 1.640/2011, 4.448, 4.490,
4.616,  4.617  e  4.743/2013  e  5.179,  5.180  e  5.340/2014,  respectivamente;  e  os
Requerimentos Ordinários nºs 1.084, 1.085, 1.086, 1.087 e 1.088/2015, do deputado
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Mário Henrique Caixa, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
3.830, 4.234 e 4.703/2013 e 5.311 e 5.664/2014, respectivamente.

Questões de Ordem
O deputado Antônio Carlos Arantes – Queria manifestar a minha indignação quanto

a essa Medalha da Inconfidência, que já tive, aliás, a grande alegria e o prazer de
receber. A causa de vocês é minha também. Contem comigo, servidores. Vocês são
muito  importantes  para  o  povo  mineiro  e  estão  sendo  maltratados.  Mas  a  minha
indignação é  porque  essa Medalha  da  Inconfidência  Mineira  é  para  homenagear
pessoas que promovem o bem, o desenvolvimento,  a força do  trabalho,  e  não a
anarquia. Fiquei indignado, sim. E olha que sou uma pessoa que defende o produtor
rural, o pequeno produtor, inclusive pessoas ligadas ao MST. Quem precisa de terra e
quer terra precisa ter terra. Sou favorável, mas a maioria não está preparada para ir
para a terra. É só olhar os números. Nestes 15 anos, já foi assentado mais de um
milhão de trabalhadores sem terra. A maioria já não está no seu lote. Já venderam e
passaram  para  frente.  A  maioria  dos  que  ainda  permanecem  na  terra  está  em
situação degradante. É só ir aqui pertinho, em Campo do Meio. Estão há mais de 10
anos debaixo da lona, sem produzir nada. Basta ir a Guapé. Há pessoas até debaixo
das  árvores.  Há  pessoas  passando  dificuldades  muito  sérias.  Sou  favorável  a
assentar,  sim, mas com dignidade.  É preciso adquirir  as terras de quem repassar
essas propriedades, e está cheio de gente, mas têm de colocar lá os trabalhadores
com  condições  dignas.  Quando  pegam  essa  medalha  sagrada,  em  meu
entendimento, e colocam nas mãos de uma pessoa que promove anarquia, o tal do
João Pedro Stédile, é uma afronta a quem trabalha com seriedade, é uma afronta a
cada produtor rural. Essa é minha indignação. Quero manifestar isso junto a tantos.
Fiquei feliz de ver a Faemg, a Fiemg, o CDL e várias entidades se manifestando. Sr.
Presidente, essa é minha indignação, e faço questão de me manifestar. Aliás, quero
me  manifestar  favoravelmente  aos  servidores  da  Fhemig,  que  conheço  desde  a
época em que Carlos Mosconi era seu presidente. Sei da seriedade desse órgão,
dessa entidade. Estamos com vocês. Quanto às comunidades terapêuticas – CTs –,
hoje  havia  gente  da  CT de São  Sebastião  do  Paraíso.  Eles  fazem um belíssimo
trabalho.  É  o  pessoal  da  Renascer,  que  sempre  foi  apoiada  pelo  Aécio,  pelo
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Anastasia, aliás,  pelo governo,  pelo poder  público,  mas o governo atual  não está
repassando os recursos. Eles estão passando muita dificuldade. Lá não tem gente só
de São Sebastião do Paraíso, pois vem gente de todos os lados e são muito bem
atendidos. Para encerrar, presidente, nossa indignação é ver que nunca neste país se
roubou tanto. Nunca neste país se roubou tanto. O Lula deve estar falando isso, pois
ele gostava muito de dizer  isso.  Foram 6  bilhões  só da  Petrobras e um balanço
negativo de mais de 21 bilhões. Era para ele colocar a viola no saco e dizer: ”Não
damos conta de cuidar do povo brasileiro”. Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, novamente tenho de me bater contra
a  intolerância.  É  impressionante  uma  pessoa,  por  ter  uma  ideologia  em  campo
diferente da outra, achar que o outro não pode se organizar, que é terrorista. Isso é
impressionante. É uma concepção diferente que se tem. A concepção da Faemg é
diferente da da Fetaemg, que é diferente da do MST. E qual o problema? Por que um
pode e o outro não pode existir? Por que essa intolerância toda? Realmente, não
entendo. Para que ofender assim? Mencionar quem roubou, como é a questão da
roubalheira e se é de agora. Aqui tivemos vários outros exemplos disso. Em vez de
travar o debate na política – tenho insistido nesse ponto de vista aqui –, fazem o
debate da intolerância, mas isso não serve à democracia. Esse é o ponto central que
quero  apresentar.  Não vou ficar aqui  debatendo quem rouba mais,  quem roubou,
quem merece medalha e quem não merece. Se ficarmos discutindo isso aqui, não
sobrará  para  ninguém,  não  sobrará  para  a  democracia.  Não  sobrará  para  a
democracia, pois tem-se um sistema político que permite que os partidos políticos
usufruam recursos de empresas, que bancam os candidatos. Obviamente isso leva a
uma distorção representativa e tudo mais. A reforma política precisa ser feita, mas
não se discute assim. Vendo que a representação não está dada da forma como
deveria, que o Parlamento brasileiro está desgastado, preferem culpar o outro, como
se a culpa não fosse do sistema que está equivocado. Ou é correto um parlamento
em que a maioria dos deputados – por exemplo, assim é com os deputados federais
– representam empresas no Brasil, em vez de representar os trabalhadores e o povo?
Por  exemplo,  ontem  vimos  a  votação  do  Projeto  nº  4.330,  na  Câmara  Federal.
Passou a terceirização em qualquer hipótese. A terceirização passou nas atividades-
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fim.  Portanto,  professora  pode  ser  terceirizada,  não  precisa  ser  concursada.
Enfermeiras e toda a saúde poderão – caso isso seja aprovado no Senado – ser
terceirizadas. Imaginem isso. O trabalhador é demitido, e contrata-se por meio de
empresas. Serão trabalhadores mais baratos, como se fossem escravos. Sou contra
isso, mas não vou ficar aqui acusando isso ou aquilo, é um debate político. Acho a
terceirização um equivoco contra o trabalhador. O deputado Antônio Carlos Arantes,
que  está  defendendo  a  saúde,  acha  que  não.  Outro  dia  ele  fez  defesa  da
terceirização. É direito dele ser a favor da terceirização, como é meu ser contra. Acho
que isso é exploração do trabalho do trabalhador, porque ele passará, até no campo,
a ter mais possibilidade de um trabalho escravo; a pessoa que terceiriza utiliza-se do
trabalho dele. É minha opinião, deputado Antônio Carlos Arantes. Mas, veja bem, nem
por isso sou contra a existência do seu partido, ou sou contra que o seu partido tenha
pessoas que receberam medalha por pensarem nesse sentido, porque, senão, não
seria democracia. Era só isso que eu queria dizer. Aliás, prometo que não falo mais
nesse assunto de quem recebe medalha. Acho isso tão pequeno, tão vulgar. Mas é
porque se criou um caráter tão incontestável de intolerância que nos irrita.  Ver as
pessoas intolerantes com outras sinceramente me irrita, retira-me, às vezes, até do
sério.  Tem razão o  deputado Léo Portela:  existe  mesmo intolerância religiosa  em
relação aos evangélicos, aos crentes. Como há em relação aos afrodescendentes,
aos homossexuais, em relação ao João Pedro Stédile, que luta pela reforma agrária.
Prefiro respeitar as diferenças e fazer o debate de conteúdo, e não de ofensas. É o
que estou pedindo aqui na Assembleia.

O deputado João Leite – Queria,  por 2 minutos, dar atenção aos servidores da
saúde que estão aqui. Todos eles são respeitados por nós e queridos pela população.
E é importante o aumento do salário. Estamos prontos para votar, esperamos que o
governo encaminhe o projeto para a Assembleia Legislativa. Podem contar com o
meu apoio; sei que com o apoio do meu partido também, da oposição na Assembleia
Legislativa. A oposição apoiará o aumento do salário de vocês. Ele é devido, vocês
merecem, pelo trabalho que vocês realizam. Queremos acompanhar também essa
ditadura  na  Fhemig.  Queremos  que  vocês  tragam  as  denúncias.  Somos
representantes de vocês e não vamos permitir isso. Outra coisa que eu queria falar,
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Sr.  Presidente,  é sobre  o  impeachment.  Aconteceu toda uma organização para o
impeachment. Aqui estão as faixas do “impeachment já”. Já gastaram R$120.000,00
para uma marcha para Brasília pelo impeachment. O pedido é “impeachment já”. Tem
de vir o impeachment, tem de vir impedimento do presidente. Eles já tem mais de um
milhão de assinaturas para o  impeachment. Só que é o organizado pelo PT para o
impeachment de Fernando Henrique Cardoso. Pois é, deveria ser, não é? Aqui está:
no dia 26/8/1999, o PT organizou uma marcha para Brasília para o impeachment do
presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi uma organização da Central Única dos
Trabalhadores – CUT. Eles queriam mais de cem mil pessoas. A Polícia Militar disse
que não passou de 30 mil. Está aqui. Foi organizado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PCB,
pelo PSTU e por 17 entidades. (– Lê:) “CUT, MST e UNE querendo o impeachment do
presidente Fernando Henrique Cardoso. O líder petista Luiz Inácio Lula da Silva vai
encerrar o ato com o seu discurso, pedindo o impeachment do presidente Fernando
Henrique Cardoso.” Veja como as coisas vão mudando, não é mesmo? Olhe aqui (–
Lê:): “Dados da CUT indicam que até agora foram gastos cerca de R$120.000,00 com
a organização do evento. Alimentação, ônibus, material de propaganda estão sendo
custeados  pelas  entidades,  pela  CUT, pelo  MST, pela  UNE e mais  17  entidades;
também as lideranças da Liga Operária Camponesa – LOC –, do PCO, todos eles
pedindo o  impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso.  Conversamos
com todas as lideranças dessas organizações, e todas assumiram o compromisso de
estar nesse ato, disse o ex-deputado e presidente do PT do Distrito Federal, Chico
Vigilante,  coordenador  da  marcha  para  o  impeachment do  presidente  Fernando
Henrique Cardoso.” O FHC disse para todos do PSDB que não devemos fazer o que
o PT fez com ele; que não devemos fazer o que as entidades fizeram com ele; que o
PSDB não deve juntar fogo para ir  à Brasília  pedir  o  impeachment da presidente
Dilma; que não devemos fazer como o PT faz e como fez com ele. O meu líder Hely
Tarqüínio, diferentemente, desde a primeira hora, reconhecia a importância daquele
grande  líder.  Mas  o  PT,  a  CUT  e  essas  entidades  pediram  o  impeachment  do
presidente Fernando Henrique Cardoso. Apoiado em quê, líder Hely Tarqüínio?

O deputado Cristiano Silveira – Presidente, gostaria de corroborar com a posição do
deputado Rogério  Correia,  quando ele  fala  da  necessidade  de  encerrarmos  esse
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debate  sobre  as  medalhas.  Mesmo porque,  a  cada  hora  em  que  se  verificam  a
história do governo de Minas e dos agraciados, a coisa vai ficando mais estranha,
presidente. Recebi mais dois nomes que foram condecorados com a homenagem:
Ronaldo Caiado, na ocasião deputado federal, hoje senador; e Demóstenes Torres,
aquele  do  Carlinhos  Cachoeira,  o  bicheiro.  O  Ronaldo  Caiado  também  estava
envolvido com o Carlinhos Cachoeira. Sr. Presidente, conforme foi o início da minha
fala, não poderia deixar de fazer as minhas considerações a respeito da polêmica que
se  instaurou.  Finalizando,  quero  recuperar  o  início  da  minha  fala:  do  momento
urgente de a presidência junto com os líderes da Casa estabelecerem uma agenda
propositiva  para  a  Assembleia  Legislativa,  para  o  povo  de  Minas.  Obrigado,
presidente.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de terça-feira, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (– A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 28/4/2015.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 18/3/2015
Às 14h30min, comparece na Sala das Comissões o deputado Celinho do Sinttrocel.

Havendo número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a
subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei
nº 4.330/2004, em tramitação no Congresso Nacional, que dispõe sobre o contrato de
prestação  de  serviços  a  terceiros  e  as  relações  de  trabalho  dele  decorrentes.
Registra-se a presença da deputada Geisa Teixeira e do deputado Rogério Correia. A
presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ellen
Mara Ferraz Hazan, diretora da 1ª-Secretaria da Caixa de Assistência dos Advogados
de Minas Gerais, e o Srs. Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, coordenador do Movimento
Mundo  do  Trabalho  contra  a  Precarização  e  diretor  do  Sintect-MG;  José  Maria
Soares,  presidente  da  Federação dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Extrativas  do
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Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  diretor  da  Secretaria  de  Educação  da
Confederação Nacional  dos Trabalhadores na Indústria;  Fernando Ferreira Duarte,
supervisor  do  Escritório  Regional  do  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e
Estudos Sócio-Econômicos; José Antônio de Lacerda, vice-presidente da Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, representando o presidente dessa central;
Carlos Luís Cassiano, secretário de formação sindical da Força Sindical de Minas
Gerais,  representando o presidente dessa entidade;  Everson de Alcântara Tardeli,
presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de
Minas Gerais e diretor do Sindsul; Jobert Fernando de Paula, diretor do Sindicato dos
Eletricitários  de  Minas  Gerais;  e  Jairo  Nogueira  Filho,  secretário-geral  da  Central
ùnica dos Trabalhadores, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a
presença do deputado Isauro Calais. A presidência concede a palavra ao deputado
Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Registra-se a saída do deputado Isauro Calais e a presença
do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o  deputado  Isauro  Calais,  por
indicação  da  liderança  do  BCMG),  da  deputada  Marília  Campos  e  do  deputado
Antônio Carlos Arantes. Logo após, a presidência passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião.  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 634/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia e da deputada
Geisa  Teixeira,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Presidência  dos  Correios
pedido de providências para a abertura de negociação com seus trabalhadores diante
da greve iniciada em 18/3/2015 com o objetivo de discutir suas reivindicações;

nº 636/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia e da deputada
Geisa Teixeira, em que solicitam seja encaminhado aos deputados federais por Minas
Gerais pedido de providências para que se posicionem contrariamente à tramitação e
ao conteúdo do Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, que dispõe sobre o contrato de
prestação de serviços a terceiros e as relações de trabalhos dele decorrentes;
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nº 640/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia e da deputada
Geisa Teixeira, em que solicitam seja encaminhado ao presidente desta Casa ofício
solicitando agendamento de reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal
para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº  4.330/2004,  para  a  qual  seja  convidada  esta
comissão,  os  autores  desse  requerimento  e  as  centrais  sindicais  que  atuam  no
Estado;

nº 642/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia e da deputada
Geisa Teixeira, em que solicitam seja encaminhado ao presidente desta Casa ofício
solicitando agendamento de reunião com o presidente da Câmara dos Deputados
para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº  4.330/2004,  para  a  qual  seja  convidada  esta
comissão,  os  autores  desse  requerimento  e  as  centrais  sindicais  que  atuam  no
Estado;

nº 650/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia e da deputada
Geisa Teixeira, em que solicitam seja encaminhado aos deputados federais por Minas
Gerais  o  documento  intitulado  Aos  governantes,  autoridades  e  trabalhadores
brasileiros,  entregue nesta reunião, cuja finalidade foi  debater  o Projeto de Lei  nº
4.330/2004. que dispõe sobre o contrato de prestação de serviços a terceiros e as
relações de trabalho dele decorrentes.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira – Isauro Calais.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/3/2015

Às 15h15min, 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 Douglas Melo. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120, III, do Regimento
Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
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presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  à  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 279/2015. 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 632/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam seja realizada reunião para debater,
em  audiência  pública,  a  prevenção  e  o  tratamento  das  doenças  crônicas  e
degenerativas no Estado;

nº 635/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam seja realizada reunião para debater,
em audiência  pública,  as  ações da Secretaria  de  Estado de Saúde destinadas  à
prevenção e ao combate a doenças endêmicas, tais como dengue, leishmaniose e
febre chikungunya;

nº 637/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam 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  sobre  a
concessão  de  empréstimos  a  essas  entidades  por  instituições  bancárias  como o
BNDES, o BDMG e a Caixa Econômica Federal;

nº 638/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam seja realizada reunião para debater,
em audiência pública, o funcionamento das redes de urgência e emergência em todo
Estado;

nº 639/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam 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 alta complexidade;

nº 641/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
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Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam seja realizada reunião para debater,
em audiência pública, a criação da carreira de médico de Estado;

nº 643/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam 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 BDMG para verificar a possibilidade de financiamento para os hospitais
filantrópicos  nos  mesmos  termos  em  que  foram  liberados  financiamentos  para
empresas de tecnologia;

nº 646/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Glaycon Franco, Doutor
Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam seja realizada reunião para debater,
em audiência pública, o fornecimento de órteses e próteses pelo SUS no Estado;

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;

nº 658/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e
Antônio Jorge, em que solicitam seja encaminhado ao presidente desta Casa ofício
solicitando a realização de campanha publicitária em prol de crianças desaparecidas
no Estado, em parceria com o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e
com os órgãos de imprensa;

nº 659/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e
Ricardo Faria, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, a assistência farmacêutica no Estado;

nº 660/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e
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Ricardo Faria, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, a implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito –
SVO – no Estado, convidando para essa reunião representantes das Secretarias de
Estado de Saúde e de Defesa Social e do Samu;

nº 661/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os planos de carreira de todos os profissionais do
SUS;

nº 781/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
Ministério Público Federal em Minas Gerais para colher informações junto ao órgão e
debater temas como a judicialização da saúde e a tabela de procedimentos do SUS,
entre outros;

nº 782/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
Ministério  Público  Estadual  para  expor  os  trabalhos  da  comissão  e  convidar  a
entidade para realizar uma parceria em favor do SUS.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 783/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  as  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de
Segurança Pública para debater, em audiência pública, a realização de eventos com
bebidas alcoólicas liberadas, ou similares, no Estado;

nº 786/2015, dos deputados Ricardo Faria, Carlos Pimenta e Arlen Santiago, em
que solicitam seja realizada reunião com a presidente da Fundação Renato Azeredo
para  debater  a  descontinuidade  do  Canal  Minas  Saúde,  programa  realizado  em
parceria com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais;

nº 787/2015, das deputadas Rosângela Reis, Ione Pinheiro e Cristina Corrêa, em
que  solicitam  seja  realizada  visita  conjunta  com  a  Comissão  Extraordinária  das
Mulheres à Secretaria de Estado de Saúde para debater e solicitar a ampliação e o
fortalecimento dos programas dedicados à saúde da mulher;

nº  789/2015,  do  deputado  Ricardo  Faria,  em  que  solicita  seja  realizada  visita
técnica ao Hospital Nossa Senhora das Graças, no Município de Sete Lagoas, a fim
de averiguar  a  demanda por  recursos  financeiros  do  nosocômio  para  investir  em
infraestrutura;
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nº 790/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, medidas para reabertura do Hospital Lindouro Avelar
(Santa Casa de Lagoa Santa);

nº 792/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o transporte aeromédico
do Samu, enviando a esta comissão, mensalmente, o roteiro das viagens efetuadas e
o motivo de sua realização, e sobre o motivo de viagem realizada no dia 19 de março
de 2015 por um helicóptero que saiu de Belo Horizonte e foi a João Monlevade e
Janaúba e o valor gasto.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Glaycon Franco – Ricardo Faria – Doutor Jean Freire.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 31/3/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Antônio Carlos Arantes e Cássio
Soares.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Sargento Rodrigues,
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  denúncias  de  perseguição e  ameaça
praticados  pelo  Sr.  José  Vicente  de  Souza,  diretor-geral  do  Presídio  de  Passos,
contra os agentes penitenciários e os detentos. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Deputado Fred Costa, presidente da Comissão
de Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  convidando a  Comissão de Segurança
Pública para participar de audiência pública com a finalidade de debater as condições
de trânsito na MG-030, a ser realizada em 31/3/2015, às 10 horas, no auditório desta
Casa. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.
Andréia Marinho Alves, agente penitenciária no Presidío de Passos; e os Srs. Marcelo
José Gonçalves da Costa,  ouvidor,  representando o ouvidor-geral do Estado; Luis
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Fernando  de  Sousa,  superintendente  de  segurança  prisional,  representando  o
subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social;
Giovani  Belloni,  diretor  de  apoio  logístico  da  Subsecretaria  de  Administração
Prisional; Celso de Magalhães Pinto, diretor do Conselho de Criminologia e Política
Criminal;  Paulo  Roberto  de  Souza,  conselheiro  do  Conselho  de  Criminologia  e
Política Criminal; José Vicente de Souza, diretor-geral do Presídio de Passos; Carlos
Antônio  Conte,  técnico  jurídico  do  Presídio  de  Passos;  Laurindo  Braz  Cecílio,
advogado; Marcelo Júnior de Souza, diretor administrativo do Presídio de Passos;
Adeilton  de  Souza  Rocha,  presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  de  Segurança
Penitenciária do Estado de Minas Gerais;  Marcelo César Conde Cassiano, agente
penitenciário no Presidío de Passos; e Vanderlei Geraldo Leite e Wesley Marcelino da
Silva, ex-agentes penitenciários no Presídio de Passos, 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  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
308, 309, 315, 341 a 347/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  O  deputado
Antônio Carlos Arantes passa a substituir o deputado João Leite, por indicação do
Bloco  Verdade  e  Coerência.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 824/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as condições de trabalho, o funcionamento e o
atendimento pelo Instituto Médico-Legal na capital e no interior do Estado;

nº 825/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Saúde
para debater, em audiência pública, a realização de eventos com bebidas alcoólicas
liberadas (“open bar”), ou similares, no Estado;
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nº 826/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater, em audiência
pública, a segurança da imprensa nos estádios e ginásios;

nº 827/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, a segurança pública em Itabirito;

nº 828/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam realizadas
visitas aos estabelecimentos comerciais localizados nesta capital e no Município de
Nova Lima, em conjunto com representantes do Poder Judiciário,  especificamente
juízes da Vara da Infância e Juventude, do Ministério Público, da Polícia Militar e da
Polícia Civil, bem como do Juizado de Menores, com o objetivo de fiscalizar se está
ocorrendo a venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos;

nº  829/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o modelo de formação dos oficiais da
Polícia Militar, tendo em vista informações quanto ao descumprimento, por exemplo,
da carga horária de 40 horas semanais;

nº  830/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para  obter,  em audiência  pública,  informações  sobre  o funcionamento  de
bingos, em que pese se tratar de atividade ilícita;

nº  832/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o tráfico e o uso de drogas no campus da
UFMG,  na  Pampulha,  principalmente  no  diretório  acadêmico  da  Faculdade  de
Filosofia e Ciências Humanas – Fafich;

nº  833/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o uso de tornozeleiras eletrônicas pelos
presos condenados  ou pelos  presos provisórios,  nos termos  da Lei  de  Execução
Penal;

nº 847/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  informações  sobre  o  total  de
apreensões de drogas nos últimos três anos no Estado, especificando-se os tipos e
quantidade de entorpecentes apreendidos em cada ano, bem como a quantidade de
armas de fogo e explosivos;
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nº 852/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido de providências para que
adote as medidas necessárias à aplicação do art. 213, §5º, da Lei Complementar nº
95, de 2007, com o intuito de assegurar a devida promoção aos bombeiros militares
das turmas de CHO de 2007 e 2009;

nº 863/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à
Subsecretaria  de  Estado  de  Administração  Prisional  pedido  de  providências  para
afastar, em caráter preventivo, o Sr. José Vicente de Souza, diretor-geral do Presídio
de Passos, em razão das denúncias contra ele apresentadas na 5ª Reunião Ordinária
desta comissão, até que essas denúncias sejam devidamente apuradas;

nº 867/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social e à Subsecretaria de Estado de Administração
Prisional pedido de providências para que sejam revistas as condições de trabalho
dos  agentes de  segurança penitenciários  no  Estado,  em particular  as  escalas  de
trabalho na muralha de presídios e a escolta de detentos sem o devido treinamento
para porte e uso de armas de fogo;

nº  877/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 5ª Reunião
Ordinária  desta  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  sejam investigadas
todas as denúncias feitas na reunião e, caso haja indícios de procedência, que sejam
tomadas as providências cabíveis;

nº  882/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados a Secretaria  de Estado de Defesa Social  e  à Superintendência  do
Sistema Prisional de Minas Gerais as notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária
desta comissão e pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias
nela contidas contra o Sr. Adriano de Jesus, detento do Presídio de Passos, bem
como aquelas relativas às denúncias de ameaça e assédio moral cometidos contra a
Sra. Andréia Marinho Alves, agente de segurança penitenciária.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
884/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada reunião conjunta
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com a  Comissão de Educação,  Ciência e  Tecnologia  para  debater,  em audiência
pública, a violência contra os universitários de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – João Vítor Xavier.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2015
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Celinho do Sinttrocel e Isauro Calais, membros da supracitada comissão.
Está  presente,  também,  o  deputado  Mário  Henrique  Caixa.  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 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 272, 278, 310 e
311/2015.  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 895/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  de  centenas  de
trabalhadores da Mineração Belocal Ltda.,  localizada no Município de Matozinhos,
que está com suas atividades paralisadas há três semanas por questões relacionadas
ao licenciamento ambiental;

nº  897/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  o  deficit  de
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investigadores da Polícia Civil  e a ampliação de vagas proposta pela lei  orgânica
aprovada em 2013;

nº  899/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  os  índices  de
desemprego no Estado de Minas Gerais e as políticas de combate ao desemprego;

nº  900/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  importância  do
Estatuto da Criança e do Adolescente e os avanços sociais que ele trouxe nos últimos
25 anos;

nº  902/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  medidas  para  o
aperfeiçoamento das formas de escolha das conselheiros tutelares de Minas Gerais;

nº  904/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio Mourão e Elismar Prado em que solicitam seja realizada reunião conjunta
com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 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 8.213, de 1991, que obriga
a  reserva  de  vagas  para  contratação,  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  905/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater,  em audiência pública, o projeto de parceria
público-privada para a prestação dos serviços do posto UAI Praça Sete;

nº  909/2015,  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Rogério  Correia,  em  que
solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  desta  Casa  ofício  solicitando  o
agendamento de reunião com o presidente do Senado para a discussão do Projeto de
Lei nº 87/2010, que dispõe sobre a contratação de serviços de terceiros;

nº  913/2015,  do  deputado Celinho do Sinttrocel,  em  que solicita  sejam ouvidos
nesta reunião os Srs. Gelson Alves da Silva e Edson Fernandes de Brito, integrantes
da CTB e do Movimento por Mais Vagas na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

nº 914/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada visita desta
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comissão à fábrica da Mercedez-Benz (DaimlerChrysler) em Juiz de Fora, a fim de
verificar  a  situação da  empresa tendo em vista  a  crise  que se  instalou  no  setor
automotivo, bem como da empresa Fast Plas Automotive, fornecedora de peças para
a Mercedez-Benz, que está fechando as portas e, portanto, demitirá 50 funcionários;

nº  916/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a realidade e os desafios
enfrentados pelo Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de
Minas Gerais – Sinjus;

nº 917/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para
proceder à abertura das negociações com o Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª
Instância do Estado de Minas Gerais – Sinjus;

nº  918/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, os recorrentes acidentes
e a realidade da produção de fogos de artifício no Município de Santo Antônio do
Monte.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.
Gelson Alves da Silva, diretor da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
– CTB Minas Gerais; e Edson Fernandes de Brito, analista do Movimento por Mais
Vagas da Polícia Civil de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Geisa Teixeira, presidente – João Alberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 94/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei n° 94/2015, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.733/2011, “obriga as operadoras de telefonia
fixa e móvel  a  omitirem nas contas telefônicas as  ligações realizadas ao Disque-
Denúncia.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo tem por objetivo obrigar as operadoras de telefonia fixa e

móvel  a  omitirem,  nas  contas  telefônicas  detalhadas,  as  ligações  realizadas  ao
Disque-Denúncia. Na sua justificação, o autor afirma que a medida tem por finalidade
“criar meios eficientes de preservar a vida daqueles que buscam colaborar com a
segurança do nosso Estado”, tendo em vista que pelas contas detalhadas é possível
a identificação dos colaboradores.

É  importante  ressaltar  que  proposição  similar,  o  Projeto  de  Lei  n°  1.733/2011,
tramitou  nesta  Casa  em  legislatura  anterior,  tendo  sido  arquivado  ao  final  da
legislatura sem a análise desta comissão.

Embora seja relevante a formulação da proposta, que tem o objetivo de coibir as
práticas dessa natureza no Estado, existem restrições de ordem constitucional e legal
à tramitação da matéria.

Encontra-se na órbita de competência da União a exploração, direta ou mediante
concessão, dos serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a
organização  dos  serviços,  a  criação  do  órgão  regulador  e  outros  aspectos
institucionais,  o  que  se  evidencia  do  disposto  no  art.  21,  XI,  da  Constituição  da
República.

Em cumprimento do mencionado comando constitucional, em 16 de julho de 1997,
foi editada a Lei  Federal nº 9.472, que dispõe sobre a organização do serviço de
telecomunicações, a criação e o funcionamento do órgão regulador e outros aspectos
institucionais. A Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, portanto, foi criada
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com a função de regular  os  serviços de  telecomunicações em todo o País,  com
competência para expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços
de telecomunicação.

No  uso  de  tal  atribuição,  a  Anatel  regulamentou  a  prestação  dos  serviços  de
telefonia fixa, por meio da Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005, que aprova
o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso público em
geral, prestado em regime público. Tal regulamento determina que o fornecimento do
detalhamento  das  ligações  locais  é  gratuito  e  que  a  prestadora  deve  fornecer,
mediante  solicitação  do  usuário,  documento  de  cobrança  do  serviço  contendo  o
detalhamento das ligações locais, de modo a permitir identificar, para cada ligação
local  realizada  entre  telefones  fixos,  o  número  do  telefone  chamado,  a  data  e  o
horário da realização, a duração e o seu respectivo valor.

No que se refere à telefonia móvel, foi editada a Resolução n° 477, de 7 de agosto
de 2007, que contém o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal. O art. 6°, IV e IX, do
Anexo  da  resolução,  prevê,  respectivamente,  o  direito  do  usuário  do  serviço  à
inviolabilidade e ao sigilo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações, bem como o direito
à privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais
pela prestadora.

O art. 7° do Anexo da Resolução n° 477 prevê, ainda, que o usuário do serviço
móvel  tem direito,  em todos  os  planos  de serviço  oferecidos  pela  prestadora,  ao
recebimento,  sem  ônus,  de  relatório  detalhado  dos  serviços  dele  cobrados.
Estabelece, também, no seu art. 10, os deveres da prestadora do serviço. Entre eles,
citamos a prestação do serviço adequado na forma prevista na regulamentação e o
cumprimento de todas as normas editadas pela Anatel.

Ainda sobre o assunto, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal –
STF –, em decisão proferida em 22 de maio de 2002, em sede da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI – nº 2.615-1, deferiu medida liminar para suspender a
eficácia de lei estadual que detalhava forma e condições de cobrança em matéria de
telecomunicações, por entender que a referida norma teria invadido a competência
privativa da União para legislar sobre o assunto. A mencionada ADI foi julgada em
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2015, tendo o tribunal confirmado o entendimento contido na liminar, para declarar
inconstitucional  a lei,  uma vez que se trata  de um serviço que compete à  União
explorar. Consequentemente, tudo o que disser respeito a tal serviço está dentro da
competência legislativa da União.

O STF, ainda, na ADI nº 3.533-9, julgou inconstitucional a Lei Distrital nº 3.596, de
2005, que impunha às empresas de telefonia fixa a obrigação de instalar contadores
de pulso  em cada  ponto  de  consumo do referido  serviço.  A Corte  Constitucional
entendeu  que  a  lei  distrital,  ao  criar  obrigação  não  prevista  nos  contratos  de
concessão  de  serviço  público  de  telefonia,  tratou  de  matéria  de  competência  da
União. O STF não acatou a tese de que a matéria se encontra inserida no direito do
consumidor.

Sobre o assunto, aduziu a ministra Cármen Lúcia, em seu voto no julgamento da
ADI nº 3.533-9:

“(...)  Reitero  que  a  competência  para  atuar  quanto  aos  direitos  do  usuário
decorrentes ou havidos em virtude da prestação dos serviços públicos devem ser
cuidados [sic] pelo ente titular de cada um deles no que concerne às matérias objeto
do  contrato  de  concessão,  em  cujas  cláusulas  são  definidas  as  obrigações  das
partes. De se notar que a fiscalização do cumprimento do contrato, aí incluída aquela
para o fim de garantir direitos constitucionais, como os dos usuários-consumidores do
serviço, não é faculdade, mas dever do ente administrativo competente.

A legislação distrital macula-se, portanto, pelo vício decorrente da intromissão em
competência  que lhe é  alheia  e,  portanto,  vedada,  quando elabora normas sobre
tema que não lhe é entregue constitucionalmente para ser cuidado.

A Constituição outorga a cada um dos entes a titularidade de serviços públicos, que,
ao serem prestados, têm de submeter-se ao regramento, à fiscalização e à direção do
poder concedente. No caso da telefonia, como afirmado pelo nobre Ministro Relator, o
ente concedente é a União.

Os serviços de telefonia são tidos como federais por opção do constituinte nacional.
As  relações  havidas por  sua prestação ou dela  decorrentes  e  pelo  seu uso pelo
administrado submetem-se à legislação nacional e federal, certamente.

A  repartição  de  competências  constitucionais  quanto  aos  serviços  respeita,
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também, ao princípio da autonomia das entidades federadas, uma das quais,  nos
termos do art. 18 da Constituição da República, é a União. Nem poderia essa pessoa
política cuidar das relações de consumo dos serviços públicos havidos em cada uma
das entidades estaduais e distritais, nem poderia dar-se o inverso.

Ao  cuidar  da  telefonia,  a  União  estabelece  as  formas  de  atuação  dos  seus
concessionários (Leis nºs 8.987/95 e 9.472/97) e, nos contratos, nos termos do art.
175, parágrafo único, as condições de fiscalização do quanto lhe é exigido.

A Lei Distrital em questão, ao definir as normas de obrigações a serem levadas a
efeito pelas concessionárias federais, intervém no contrato firmado entre a União e as
suas concessionárias e define novas tarefas para essas, que têm como contratante
outro que é o ente federal.

Não posso concluir,  portanto,  ser constitucionalmente possível que um ente não
participante da concessão possa impor – por definição legal genérica – a uma das
partes do contrato de concessão, de que é parte outra pessoa política, obrigações,
ainda ao argumento de que tanto se daria para o bem do consumidor.

Até porque, se tanto fosse possível, a concessão não teria tratamento igual para
todos os usuários (que ficariam a depender de outros entes que não o titular  do
serviço)  e,  ainda,  a  concessão  não  se  completaria  entre  as  pessoas  que
comparecem, formalmente, ao contrato”.

Quanto à ADI nº 3.322-1, que contestava a constitucionalidade da Lei nº 3.426, de
2004,  do  Distrito  Federal,  que  trata  da  obrigatoriedade  da  discriminação  de
informações na fatura de cobrança do serviço de telefonia, o STF concluiu que a
matéria se insere no rol de competência legislativa privativa da União, já que está
regulando serviço de telecomunicação. Por entender que a lei distrital ofende os arts.
21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, I, II e III, da Constituição da República, o STF
julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da referida lei.

Como se verifica, a aprovação do projeto em tela criará um conflito entre normas,
pois o Estado estaria a invadir  a seara de competência da União no que tange à
regulamentação  dos  serviços  de  telefonia.  Além  disso,  a  matéria  já  se  encontra
devidamente disciplinada, nos limites impostos pela norma constitucional, uma vez
que compete ao poder concedente, no caso a União, definir as normas da prestação
do serviço concedido.
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Conclusão
Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 94/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Isauro Calais – Bonifácio

Mourão – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 102/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
concessão de equipamento binível de pressão positiva para portadores de doenças
neuromusculares na forma que menciona”.

Publicada no Diário do Legislativo, em 28/2/2015, foi a proposição distribuída a esta
comissão  para  receber  parecer  quanto  à  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 tramitou nesta Casa Legislativa. O

Projeto  de  Lei  nº  5.512/2014,  de  mesmo  conteúdo,  não  foi  analisado  por  esta
comissão, tendo sido arquivado ao final da legislatura.

A proposição em análise institui Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva
aos  Portadores  de  Doenças  Neuromusculares,  para  cessão  por  empréstimo  de
equipamento  binível  de  pressão  positiva  para  portadores  de  doenças
neuromusculares  que  comprovem,  por  meio  de  laudo  médico,  a  indicação
emergencial do citado equipamento e a impossibilidade de o adquirirem ou alugarem.
O projeto estabelece que será fornecido sistema ininterrupto de energia compatível
com  as  suas  características  elétricas.  Determina,  ainda,  que  o  procedimento
administrativo com vistas a conceder o citado equipamento não poderá ultrapassar 30
dias, a contar do dia da solicitação.

Conforme mencionado na justificação da proposição, foi editada pelo Ministério da
Saúde a Portaria GM/MS nº 1.370, de 2008, a qual instituiu, no âmbito do Sistema
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Único de Saúde – SUS –, o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos
Portadores de Doenças Neuromusculares. A referida portaria estabeleceu, em seu
art. 2º, que as secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
devem  adotar  as  medidas  necessárias  à  organização  e  à  implantação  do  citado
programa.

Foi editada pelo referido ministério outra portaria, a nº 370, de 2008, que estabelece
o rol de doenças neuromusculares incluídas no Programa de Assistência Ventilatória
Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, bem como estabelece as
indicações clínicas respectivas. Tal portaria estabelece, ainda, em seu art. 3º, que,
para que as secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
adotem  as  providências  necessárias  para  organização  e  implantação  do  referido
programa, devem: cadastrar os pacientes portadores de doenças neuromusculares
definidas no Anexo I da portaria; identificar aqueles pacientes em que a utilização de
ventilação  nasal  intermitente  de  pressão  positiva  esteja  indicada;  identificar  e
cadastrar  serviços  de  saúde  aptos  a  realizar  a  manutenção  e  acompanhamento
domiciliar desses pacientes; viabilizar a manutenção e acompanhamento domiciliar
dos pacientes; estabelecer fluxos e mecanismos de referência e contrarreferência;
zelar pela adequada utilização das indicações clínicas para a utilização de ventilação
não  invasiva  em  pacientes  portadores de  doenças  neuromusculares,  definidas  no
Anexo II da portaria; e efetuar o acompanhamento, controle, avaliação e auditoria que
permitam  garantir  o  adequado  desenvolvimento  das  atividades  previstas  no
programa.

A Portaria nº 370, de 2008, estabelece também que a inclusão dos pacientes no
programa deverá ser precedida de avaliação clínica e emissão do respectivo laudo de
inclusão,  a  ser  realizada  por  médico  habilitado  para  tal  e  indicado  pelo  gestor
estadual ou municipal do SUS (art. 4º, parágrafo único). Ainda inclui, por meio do seu
art.  7º,  na  tabela  de  procedimentos  do  SUS,  a  instalação  e  a  manutenção  do
equipamento de pressão positiva binível no domicílio dos pacientes, o que denota que
o equipamento objeto da proposição ora em análise já é fornecido pelo SUS, bem
como que a política de assistência já está instituída.

O projeto institui  programa de governo.  Todavia,  a elaboração e a execução de
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programa ou  plano de governo são atividades  eminentemente  administrativas,  de
competência do Poder Executivo. Dessa forma, programas e planos de governo não
demandam  previsão  legal,  são  criados  e  executados  pelo  Poder  Executivo
independentemente  de  autorização  do  Legislativo.  Esse  é  o  entendimento  do
Supremo Tribunal  Federal  consignado na decisão de Questão de Ordem na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADI – 224 – QO/RJ), publicada no Diário de
Justiça de 2 de dezembro de 1994. Assim, segundo a Corte Constitucional, programa
ou plano de governo devem ser criados por lei  apenas nos casos expressamente
previstos na Constituição. Reforçam esse entendimento as portarias já editadas pelo
Ministério  da  Saúde  sobre  o  tema,  as  quais,  como  visto,  trazem  claramente
atribuições a serem cumpridas pela Secretaria de Saúde do Estado.

Com efeito, verifica-se que o objeto do projeto de lei em análise constitui decisão
tipicamente  administrativa.  O Poder  Executivo  Estadual  não necessita  do  aval  do
Poder Legislativo para criar esse ou aquele serviço de saúde, a não ser que haja
alguma vedação legal, o que não é o caso. Vale repetir que tal autorização somente é
necessária quando assim a Constituição determina. Verifica-se, então, que se trata de
uma norma inócua, desprovida de eficácia e, portanto, antijurídica.

Ademais, a formulação da política de saúde, nos termos do art. 5º, II, da Lei Federal
nº 8.080, de 1990, compete ao SUS.

Cumpre observar  que,  segundo 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 da doença e de outros agravos e ao acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O art.
23, inciso XII, da Constituição Federal dispõe ser matéria de legislação concorrente a
proteção e defesa da saúde. Sendo assim, o Estado pode legislar sobre o assunto,
respeitando, contudo, as normas gerais emanadas pela União.

A Lei Federal nº 8.080, de 1990, estabelece as referidas normas gerais, dispondo
sobre as condições para a promoção,  a proteção e a recuperação da saúde, e a
organização  e  o  funcionamento  dos  serviços  correspondentes.  Segundo  o  art.  4º
dessa  lei,  o  conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde,  prestados  por  órgãos  e
instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e
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indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS. Verifica-se,
portanto, que a definição da política de saúde, notadamente no que diz respeito à
normatização técnica da matéria, é de competência do SUS. Além disso, como visto,
já foram editadas as Portarias Federais nºs 370 e1.370, ambas de 2008, a respeito do
equipamento  binível  de  pressão  positiva  para  portadores  de  doenças
neuromusculares objeto da proposição.

Destarte, o projeto cria despesa para o Executivo. A propósito, vale lembrar que a
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF),
em seus arts. 15 e 16, exige que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental  esteja  acompanhada  da  estimativa  do  impacto  orçamentário-
financeiro  no  exercício  que deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes;  e da
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária
e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso contrário, a geração de despesa ou a
assunção  de  obrigação  serão  consideradas  como  não  autorizadas,  irregulares  e
lesivas ao patrimônio público.

Conclusão
Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 102/2015.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 623/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  fruto  do
desarquivamento do 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 âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 623/2015 visa obrigar as operadoras de planos de saúde que

atuam no âmbito do Estado de Minas Gerais a notificar prévia e individualmente os
seus clientes sobre o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e
laboratórios (art. 1º), no prazo mínimo de 24 horas anteriores ao descredenciamento
(§1º).  A  proposição  determina  que  as  informações  sobre  o  descredenciamento
poderão ser encaminhadas por qualquer meio que assegure ao consumidor o seu
recebimento, vedada a utilização exclusiva de comunicação verbal (§2º). Prevê, por
fim, que o descumprimento das disposições previstas na lei acarretará a aplicação de
multa  a ser  fixada em regulamento,  a  qual  será aplicada em dobro,  em caso de
reincidência (art. 3º).

A matéria de que trata a proposta em apreço já foi apreciada por esta comissão em
seu  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  4.342/2013,  de  conteúdo  idêntico  ao  da
proposição  em  exame.  Considerando  que  não  houve  fato  superveniente  hábil  a
alterar  o  conteúdo  do  parecer,  acolhemos,  na  íntegra,  os  argumentos  então
expendidos, a saber:

“O  deputado  proponente  justifica  a  apresentação  da  proposição  informando
inicialmente  que  as  operadoras  de  planos  de  saúde  têm  realizado  o
descredenciamento  de  médicos,  dentistas,  hospitais,  clínicas  e  laboratórios  sem
comunicar prévia e individualmente aos seus clientes. Aponta também que a 3ª Turma
do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente sobre a obrigatoriedade
das  operadoras  de  planos  de  saúde  de  prestarem  informações  direta  e
individualmente  aos  seus  clientes  sobre  o  descredenciamento.  Ainda  segundo  o
deputado, a presente proposição tem por objetivo evitar que os consumidores sejam
prejudicados  com  as  interrupções  de  tratamentos  em  virtude  de  não  terem  sido
informados previamente sobre o descredenciamento anteriormente referido.
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A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de
iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual
a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do
art. 65 do referido diploma.

Além disso, depreende-se do disposto no inciso V do art. 24 da Constituição da
República e na alínea 'e' do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a
matéria em questão encontra-se no âmbito da legislação concorrente, por relacionar-
se intrinsecamente com o direito dos consumidores.

Analisando a legislação que trata da matéria, destacamos, em âmbito federal, além
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), a Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998,  que dispõe sobre  os  planos  e  seguros  privados  de assistência  à
saúde, cujo parágrafo único do art. 16 assim dispõe: 'A todo consumidor titular de
plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição,
cópia do contrato,  do  regulamento  ou  das  condições gerais  dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações.'.

No âmbito desta Casa Legislativa, a matéria foi regulamentada, recentemente, com
a aprovação da Lei nº 20.809, de 26 de julho de 2013, que obriga as seguradoras e
as operadoras de planos de assistência à saúde a fornecerem ao consumidor livro
contendo a relação de credenciados ou referenciados. Nos termos do disposto no art.
1º da referida lei, 'as seguradoras e as operadoras de planos de assistência à saúde,
definidas  pela  Lei  Federal  n°  9.656,  de  3  de  junho  de  1998,  ficam  obrigadas  a
fornecer ao consumidor, quando da assinatura do contrato, livro contendo a relação
dos  médicos,  por  especialidade,  e  dos  hospitais,  clínicas  e  demais  entidades
credenciados  ou  referenciados,  com  os  respectivos  endereços  e  telefones.'.  O
parágrafo único complementa o texto informando que 'qualquer alteração nos dados a
que se refere o caput deverá ser formalmente comunicada ao contratante.'.

Recentes  decisões  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  passaram  a  exigir  que  as
operadoras de planos de saúde informem individualmente cada associado sobre o
descredenciamento de médico e hospitais. Nesse sentido, transcrevemos a ementa
do Recurso Especial nº 1144840/SP:
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'Consumidor. Plano de saúde. Rede conveniada. Alteração. Dever de informação
adequada. Comunicação individual de cada associado. Necessidade.

1. Os arts. 6º, III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o
princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em
que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato.
Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na
formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente,
permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato
atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado
ou vontade qualificada. Diante disso, o comando do art.  6º,  III,  do CDC, somente
estará  sendo  efetivamente  cumprido  quando  a  informação  for  prestada  ao
consumidor  de  forma adequada,  assim  entendida como aquela  que se apresenta
simultaneamente completa, gratuita e útil,  vedada, neste último caso, a diluição da
comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou
destituídas de qualquer serventia para o consumidor.

3. A rede conveniada constitui informação primordial na relação do associado frente
à operadora do  plano de saúde,  mostrando-se determinante na decisão quanto à
contratação e futura manutenção do vínculo contratual.

4. Tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade
do contrato,  a  operadora  somente  cumprirá  o  dever  de  informação se  comunicar
individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais.

5.  Recurso  especial  provido.'  (Relatora  ministra  Nancy  Andrighi,  3ª  Turma,
julgamento em 20/03/2012, DJE de 11/04/2012.)

Assim,  propomos  a  alteração  da  Lei  nº  20.809,  de  2013,  de  modo  a  incluir
dispositivo que obrigue as seguradoras e as operadoras de planos de assistência à
saúde  a  informar  individualmente  cada  associado  sobre  o  credenciamento  ou
descredenciamento  de  médicos,  dentistas,  hospitais,  clínicas  e  laboratórios,
atendendo às recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 623/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.809, de 26 de julho de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.809, de 26 de julho de 2013,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º – (…)
Parágrafo único – As operadoras e seguradoras a que se refere o caput informarão

por  escrito  e  individualmente  aos  seus  contratantes,  mensalmente,  sobre  o
credenciamento ou o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e
demais entidades credenciados ou referenciados.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 650/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 650/2015, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.764/2013, “proíbe a prática de frisagem em
pneus por proprietários de oficinas mecânicas, autopeças, borracharias e similares”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
Cumpre  dizer  que  projeto  com  conteúdo  idêntico  já  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  passada,  sob  o  número  3.764/2013,  ocasião  em  que  a  Comissão  de
Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações
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jurídico-constitucionais que acarretassem mudança no entendimento então exarado
pela Comissão, reproduzimos a seguir o seu teor.

A  proposição  pretende  vedar  a  prática  de  frisagem  em  pneus  usados  por
proprietários de oficinas, autopeças, borracharias e similares no Estado e estabelece
que a fiscalização e aplicação de seu mandamento caberá ao órgão competente do
Poder Executivo. Outrossim, o projeto prevê as sanções a que deverão se submeter
aqueles que descumprirem a norma que ele veicula, a saber: multa, a ser aplicada
em dobro em caso de reincidência, sem prejuízo da incidência de outras sanções
previstas no Código de Defesa do Consumidor.  Finalmente, a proposta estabelece
que o Poder Executivo a regulamentará no prazo de 60 dias contados da data de sua
publicação.

A prática que a proposição pretende vedar – a frisagem – consiste na remarcação,
manual  ou  por  meio de máquinas,  dos frisos  da  banda de rodagem de pneus  já
desgastados, para supostamente aumentar sua vida útil, sem contudo acrescentar-
lhes nova camada de borracha.

Firmada  essa  premissa,  é  de  se  ressaltar  que  a  livre  iniciativa  é  pilar  que
fundamenta a ordem econômica instituída pela Constituição Federal, como disposto
no  seu  art.  170.  Entretanto,  é  lícito  à  lei  fixar  condições  para  que  a  atividade
econômica se desenvolva, com o fito de harmonizar outros interesses concorrentes
que poderiam ser feridos se a livre iniciativa fosse considerada um direito absoluto.

Nesse  contexto,  a  Constituição  Federal  é  expressa  ao  atribuir  competência
concorrente  à  União  e  aos  Estados-membros  para  legislar  sobre  produção  e
consumo,  conforme  o  previsto  no  seu  art.  24,  V.  E  a  atividade  econômica  de
reaproveitamento de pneus usados mediante reforma, seja para posterior revenda,
seja para reutilização pelo proprietário, indubitavelmente enquadra-se na modalidade
no conceito constitucional de produção (de bem ou de serviço).

Em se tratando de tema que diz respeito ao condomínio legislativo atribuído à União
e  aos  Estados-membros,  cabe  aos  últimos  suplementar  a  legislação  federal  de
normas gerais sobre o tema,  na forma do disposto no art.  24,  § 2º,  da Carta da
República.

Impositivo ressaltar que, sobre a matéria, existem normas técnicas expedidas por
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órgão federal que regulamentam esse ramo da atividade econômica. Com efeito, o
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização e  Qualidade Industrial  –  Inmetro –
baixou a  Portaria  nº  227,  de  21/9/2006,  que aprovou o  Regulamento  Técnico  da
Qualidade  para  Reforma  de  Pneus  destinados  a  Automóveis,  Camionetas,
Caminhonetes e seus  Rebocados.  O objetivo da  referida norma é  estabelecer  os
requisitos  técnicos  dos  pneus  reformados  destinados  a  veículos  automotores,  de
forma a propiciar-lhes adequado grau de segurança.

Essa portaria fixou, para os seus fins, o conceito de pneu reformado: “pneu usado,
que  passou  por  um  dos  seguintes  processos  para  reutilização  de  sua  carcaça:
recapagem, recauchutagem ou remoldagem”.  Em seguida,  conceituaram-se essas
modalidades de reutilização do pneu usado nos seguintes termos:

recapagem:  processo pelo  qual  um  pneu é  reformado  pela  substituição  de  sua
banda de rodagem;

recauchutagem: processo pelo qual um pneu é reformado pela substituição de sua
banda de rodagem e dos seus ombros;

remoldagem: processo pelo qual um pneu é reformado pela substituição de sua
banda de rodagem, dos seus ombros e de toda superfície de seus flancos.  Esse
processo também é conhecido como recauchutagem de talão a talão.

A partir  dos conceitos veiculados pelo referido ato normativo federal,  percebe-se
que  não  se  considera  como reutilização da  carcaça  de  pneus  usados  a  simples
remarcação  das  saliências  da  banda  de  rodagem,  posto  que  essa  prática  não
resguarda a segurança, viária e pessoal, na reutilização daqueles pneus.

Porém,  a  mencionada  portaria  não  vedou  expressamente  a  frisagem  de  pneus
usados  como meio  para  sua reutilização.  Por  isso,  conclui-se  que compete  a  lei
estadual  fixar,  de  modo  expresso,  a  mencionada  proibição  e,  assim,  colmatar  a
lacuna deixada pelas normas gerais estabelecidas pela União para versar sobre a
matéria.

Entretanto, entendemos que a redação do projeto de lei deve ser aprimorada, razão
pela qual apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
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do Projeto de Lei nº 650/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe a prática de frisagem de pneus usados no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida a prática de frisagem de pneus usados no Estado.
Parágrafo único – Entende-se por frisagem a remarcação das saliências dispostas

nas cavidades da banda de rodagem do pneu usado.
Art. 2º – O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

sanções:
I  – multa, no valor de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência;
II – apreensão do material utilizado para a frisagem.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Isauro Calais – Bonifácio

Mourão – Luiz Humberto Carneiro.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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 (Requerimento nº 338/2015, do deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com o Sr.  Edson Durão Judice pelo recebimento da Medalha
Sociedade  Mineira  de  Engenheiros  e  do  título  Engenheiro  do  Ano  de  2014
(Requerimento nº 339/2015, do deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão
de Polícia Militar e na 17ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar,
pela  atuação  na  ocorrência,  em  24/3/2015,  em  Bueno  Brandão,  que  resultou  na
apreensão de armas de fogo, munição, coletes a prova de balas, granada, bananas
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de dinamite e quantia em dinheiro e na prisão de sete pessoas (Requerimento nº
378/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª Companhia Rotam,
pela atuação na ocorrência, em 25/3/2015, em Belo Horizonte, que resultou na prisão
do Sr.  Patrick  Robert,  estrangeiro  que portava passaporte vencido,  conduzia  sem
habilitação  e  ofereceu  suborno  para  ser  liberado  (Requerimento  nº  379/2015,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  18ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
25/3/2015,  em  Campos  Gerais,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e
munições (Requerimento nº 395/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/3/2015, em Ribeirão das Neves,
que  resultou  na  apreensão  de  15kg  de  maconha  e  na  prisão  de  duas  pessoas
(Requerimento nº 396/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  Sgt.  BM  Rafael  Fernando  Rodrigues,  lotado  no  2º
Batalhão de Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/3/2015, em que,
em atendimento a uma chamada para a central de operações relativa a uma mulher
que entrava em trabalho de parto, instruiu, por telefone, o pai a realizar o parto do
próprio filho (Requerimento nº 397/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 174ª Companhia de
Polícia Militar,  na  121ª  Companhia Tático-Móvel  e na 284ª  Companhia de Polícia
Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/3/2015,  em  Betim,  que  resultou  na
apreensão de uma motocicleta roubada, no óbito de um menor infrator e na prisão de
um homem (Requerimento nº 402/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/3/2015,  em  Tombos,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição e equipamento de caça e na prisão
de duas pessoas (Requerimento nº 405/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/3/2015, em Ubá, que resultou na
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apreensão de dois  adolescentes,  além de drogas,  quantia em dinheiro,  armas de
fogo, munição, objetos de valor e animais silvestres, e na prisão de cinco pessoas
(Requerimento nº 406/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/3/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, armas de fogo e munição e na
detenção de oito pessoas (Requerimento nº 407/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/3/2015,  em  Betim,  que  resultou  na
apreensão de drogas, quantia em dinheiro, arma de fogo e balanças de precisão e na
prisão de um homem (Requerimento nº 408/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  Sgt.  PM  Paulo  Fernando  Casal,  pelo  trabalho  de
promoção da paz social nos Municípios de Dona Euzébia, Pequeri e Rodeiro por meio
do  combate  às  drogas,  da  ação  social,  do  incentivo  ao  estudo  e  da  prática  de
esportes (Requerimento nº 409/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão
de  Polícia  Militar  e  na  9ª  Companhia  de  Missões  Especiais,  pela  atuação  na
ocorrência, em 29/3/2015, em Uberlândia, que resultou na apreensão de armas de
fogo e drogas e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 410/2015, do deputado
Cabo Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na  ocorrência,  em
1º/4/2015, em Perdões, que resultou na apreensão de 10kg de cocaína e na prisão de
um homem (Requerimento nº 413/2015, do deputado Sargento Rodrigues).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2015

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os
deputados Antônio Jorge, Missionário Márcio Santiago 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 699/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, no Município
de Lavras, para debater, em audiência pública, assuntos relacionados com o uso de
drogas;

nº 700/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, no Município
de Três Marias, para debater, em audiência pública, assuntos relacionados com a
Política sobre Drogas;

nº 701/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, no Município
de Itabira, para debater, em audiência pública, assuntos relacionados com a Política
sobre Drogas;

nº 703/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita seja realizada convidado o
secretário de Estado de Saúde para prestar informações, na Comissão de Prevenção
e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, sobre assuntos relacionados com o
Cartão Aliança Pela Vida;
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nº 705/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
do deputado Léo Portela, da deputada Ione Pinheiro e do deputado Leandro Genaro,
em  que  solicitam  seja  realizado  ciclo  de  debates  da  Comissão  de  Prevenção  e
Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas para discutir a saúde da mulher e as
consequências do abuso de substâncias psicoativas e medicamentos;

nº 706/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso de Crack e Outras Drogas para discutir,  em audiência pública, a situação da
vulnerabilidade social e os agravos à saúde específicos da mulher usuária de crack;

nº 707/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em  que  solicitam  seja  realizado  debate  público  da  Comissão  de  Prevenção  e
Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas para que os pesquisadores da Fundação
Oswaldo Cruz – Fiocruz –, Francisco Inácio Bastos e Neilane Bertoni, coordenadores
da pesquisa “Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas capitais
do País”, possam expor e discutir os resultados encontrados no estudo;

nº 708/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso de Crack e Outras Drogas para discutir, em audiência pública, os resultados da
aplicação da Lei nº 11.705, de 2008, conhecida como Lei Seca, quanto à redução do
número de acidentes provocados por motoristas sob o efeito do álcool no Brasil;

nº 709/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em que solicitam seja realizada visita da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso
de Crack e Outras Drogas, em Recife, para conhecer a atuação do Programa Atitude
–  Atenção  Integral  aos  Usuários  de  Drogas  e  seus  Familiares,  no  Estado  de
Pernambuco;

nº 710/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,



1861
____________________________________________________________________________

em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso de Crack e Outras Drogas para debater, em audiência pública, o aumento do uso
de tabaco entre adolescentes, os programas de prevenção existentes e a ocorrência
de doenças respiratórias relacionadas com o uso do tabaco no Brasil;

nº 712/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso de Crack  e  Outras  Drogas  para  debater,  em  audiência  pública,  os  aspectos
jurídico-criminais  associados  ao  consumo do  crack e  as  experiências  inovadoras
nesse âmbito, como a justiça terapêutica, entre outras;

nº 713/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso de Crack e Outras Drogas para debater,  em audiência pública, o significativo
aumento  no  consumo  de  crack nos  pequenos  municípios  do  Estado  e  para
apresentação de experiências exitosas para o enfrentamento da questão;

nº 714/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso  de  Crack  e  Outras  Drogas  para  debater,  em  audiência  pública,  o  programa
federal  Crack, É Possível Vencer e a possibilidade de ampliar a sua implementação
nos municípios e o programa estadual Aliança pela Vida;

nº 716/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em  que  solicitam  seja  realizado  ciclo  de  debates  da  Comissão  de  Prevenção  e
Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas para discutir a atual política sobre drogas
e  as  diversas  abordagens  no  tratamento  do  usuário  de  álcool  e  drogas,  com
apresentação de experiências exitosas desenvolvidas no Brasil e em outros países;

nº 718/2015, do deputado Antônio Jorge, do deputado Missionário Márcio Santiago,
da deputada Ione Pinheiro, do deputado Léo Portela e do deputado Leandro Genaro,
em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao
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Uso de Crack e Outras Drogas para debater, em audiência pública, o papel da clínica
médica nos programas públicos de atenção ao usuário de álcool e outras drogas,
bem como os resultados das políticas de redução de danos.

O deputado Antônio Jorge passa a direção dos trabalhos à deputada Ione Pinheiro
para  apreciar  requerimento  de  sua  autoria.  Submetido  à  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 704/2015, do deputado Antônio Jorge e do deputado Missionário
Márcio Santiago, em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Prevenção
e Combate  ao  Uso de Crack  e  Outras  Drogas,  no  Município  de  Contagem,  para
debater,  em  audiência  pública,  medidas  de  enfrentamento  ao  uso  de  drogas  e
substâncias psicoativas. A deputada Ione Pinheiro passa a direção dos trabalhos ao
deputado Antônio Jorge. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Antônio Jorge, presidente – Léo Portela – Leandro Genaro.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 25/3/2015
Às  15h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Emidinho  Madeira,  Inácio  Franco  e  Nozinho,  membros  da  supracitada
comissão. Estão presentes também os deputados Antônio Carlos Arantes e Dirceu
Ribeiro.  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 os impactos da crise hídrica sobre os produtores
rurais e suas cadeias produtivas e os entraves à reservação da água e a discutir e a
votar proposições da comissão. A seguir, acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
12/2015,  em  turno  único,  do  qual  designou  como  relator  o  deputado  Emidinho
Madeira. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os
Srs.  João  Ricardo  Albanez,  superintendente  de  Política  e  Economia  Agrícola,
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representando  o  Sr.  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento;  José  Antônio  Ribeiro,  superintendente  de  Agricultura
Familiar,  representando  o  Sr.  Glênio  Martins  de  Lima  Mariano,  subsecretário  de
Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária da Secretaria de Estado de
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Rui  da  Silva  Verneque,  presidente  da
Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  –  Epamig;  Wilson  Rosa,
coordenador  técnico  Estadual  de  Culturas,  representando  o  Sr.  Amarildo  José
Brumano Kalil, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado  de  Minas  Gerais  –  Emater;  Guilherme  Silva  Oliveira,  analista  ambiental,
representando  o  Sr.  Roberto  Simões,  presidente  da  Federação  da  Agricultura  do
Estado de Minas Gerais – Faemg; Ricardo Rodrigues de Almeida, vice-presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí, representando o Sr. Altir de Souza Maia,
presidente  do  sindicato;  Irson Ribeiro de Oliveira,  produtor  rural  de café de Nova
Resende, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como um dos
autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.
Em  seguida  passa  a  palavra  aos  demais  autores,  deputados  Emidinho  Madeira,
Inácio Franco e Nozinho. 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. São recebidos pela presidência, para posterior
apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  795/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Nozinho,  Emidinho  Madeira  e
Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Superintendente
Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Minas Gerais pedido
de informações sobre a execução e os resultados do Programa de Baixo Carbono no
Estado;

nº  797/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Emidinho  Madeira,  Nozinho  e
Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências com vistas
à suspensão das autuações e eventuais multas aplicadas aos produtores rurais em
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função  das  obrigações  geradas  a  partir  da  publicação  da  Resolução  conjunta
Semad/Igam nº 2.249, de 30/12/2014;

nº  799/2015,  dos  deputados  Nozinho,  Fabiano  Tolentino,  Emidinho  Madeira  e
Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado
de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  a
aceleração dos processos de pedido de outorga de recursos hídricos protocolados
por produtores rurais;

nº  800/2015,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino,  do
Emidinho Madeira e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de
Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  para
elaboração de um plano estadual de reservação de água e segurança hídrica para a
agricultura irrigada, de forma complementar ao Plano Diretor de Agricultura Irrigada,
em parceria com os segmentos produtivos da agropecuária;

nº  801/2015,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino,  do
Emidinho Madeira e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério de
Desenvolvimento Agrário pedido de providências para que sejam adotadas medidas
extraordinárias no âmbito do Pronar, incluindo eventuais créditos extras e suspensão
de cobranças de financiamentos concedidos a agricultores familiares impactados com
a redução ou perda de safra em decorrência da estiagem ocorrida no ano agrícola
2014-2015;

nº 802/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Emidinho Madeira, do Fabiano
Tolentino e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para
determinar  a  prorrogação  dos  prazos  estabelecidos  na  Resolução  Conjunta
Semad/Igam nº 2.249, de 30/12/2014;

nº  803/2015,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino,  do
Emidinho Madeira e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado ao governador do
Estado pedido de providências para que seja revogado o art. 3º do Decreto nº 46.336,
de 16 de outubro de 2013;

nº 804/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Emidinho
Madeira e Nozinho, em que solicitam seja realizada audiência pública no Município de
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Unaí  para  debater,  com  os  irrigantes  da  região  Noroeste,  a  crise  hídrica  e  a
necessidade de reservação de água naquela região.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho – Cristiano Silveira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 26/3/2015
Às 9h11min, 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, deputado Elismar
Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da aprovação de requerimento  do
deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  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  541/2015,  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 653/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência
pública em Sete Lagoas e região para debater a ineficiência da prestação de serviço
das operadoras de celular no município;

nº  805/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater e buscar as soluções cabíveis para o impacto de mais
um reajuste da tarifa de energia elétrica no âmbito do Estado de Minas Gerais.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:
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nº  806/2015,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública  para  debater  o  preço  abusivo  e  a  qualidade  dos  uniformes  vendidos  no
Colégio  Tiradentes,  bem  como  o  monopólio  exercido  pela  empresa  Citerol  na
comercialização dos uniformes;

nº 807/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o ICMS sobre o álcool, o custo e a composição do preço final do
combustível para o consumidor, à luz da tributação incidente no setor, bem como toda
a cadeia produtiva do álcool.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2015.
Elismar Prado, presidente – Noraldino Júnior – Douglas Melo – Sargento Rodrigues.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

31/3/2015
Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto,  Antônio Jorge,  Luiz Humberto Carneiro e Tito Torres  (substituindo o
deputado  Bonifácio  Mourão,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Verdade  e
Coerência),  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 Antônio Jorge, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres  sobre  proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  O  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  3/2015  é  retirado  da  pauta  por  deliberação  da  comissão  a
requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro. Registra-se a saída do deputado
Luiz Humberto Carneiro. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
em turno único, dos Projetos de Lei nºs 320 na forma do Substitutivo nº 1 e 333/2015
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(relator: deputado João Alberto); 349 e 359/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças,
sendo o primeiro em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
360/2015,  em  turno  único,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de  solicitação  de
prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado  Antônio  Jorge.  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto
de Lei Complementar nº 1/2015 na forma do Substitutivo nº 1 e do Projeto de Lei nº
152/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado João Alberto). Na fase de
discussão do parecer do relator, deputado João Alberto, que conclui pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade,  na forma do Substitutivo nº  1,  do  Projeto de Lei
nº27/2015, no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista do deputado Antônio
Jorge.  São convertidos  em diligência  à  Secretaria  de  Estado de  Defesa Social  o
Projeto de Lei nº 103/2015 e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à
Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 280/2015 (relator: deputado João
Alberto).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Os
Projetos  de  Lei  nºs  269 e  295/2015  são retirados  da  pauta por  determinação do
presidente  da  comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
Projetos  de  Lei  nºs  387/2015  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de
redistribuição) e 432/2015 (relator: deputado Antônio Jorge). Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
requerimentos dos deputados que solicitam pedido de informações, nos termos do
art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs
384,  385,  388,  391,  402,  403,  405  e  407/2015,  para  que  os  processos  sejam
instruídos com a documentação necessária a sua tramitação. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão – Isauro Calais – Cristiano Silveira

– Antônio Jorge.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 31/3/2015

Às 15h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Anselmo José
Domingos, Celinho do Sinttrocel e Cristiano Silveira (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
Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofício  do  deputado  Fred  Costa,  presidente  da  Comissão  de
Assuntos Municipais, convidando os membros desta comissão para participarem de
audiência pública que ocorrerá no dia 31/3/2015, às 10:00 horas, com a finalidade de
debater debater as condições de trânsito da MG-030; e  e-mails das Sras. Maria da
Conceição  de  Fátima  Flores  Alves,  em  que  demonstra  insatisfação  com  o
funcionamento das plataformas de embarque da Estação Vilarinho e a inatividade de
algumas plataformas no período noturno; e Leci Ferreira, em que solicita providências
com vistas à conservação das calçadas no Bairro Veredas das Geraes, em Nova
Lima. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 132/2015, em turno
único, do qual designou como relator o deputado Celinho do Sinttrocel. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 306, 313, 314 e 348/2015.
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 831/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada
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audiência pública desta comissão para debater a concessão e exploração do trecho
da BR-040 que interliga Juiz de Fora a Brasília, haja vista que a legislação obriga a
duplicação mínima de 10% do total da obra para que seja iniciada a cobrança do
pedágio,  entretanto  as  obras  estão  sendo  realizadas  inicialmente  em  trechos  de
pequeno tráfego, sendo necessária atenção inicial em outros trechos.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  834/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC – da mobilidade urbana;

nº  835/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a estadualização do Anel Rodoviário;

nº  836/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os projetos de trânsito para a reforma do Anel Rodoviário em
Belo Horizonte;

nº  837/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater,
em audiência pública, a gratuidade do transporte intermunicipal para idosos;

nº  838/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a realidade hídrica no Estado;

nº 839/2015, 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 instalada sinalização adequada na MG-232, em frente ao estabelecimento
Comercial Andrade, situado no Bairro Industrial, Município de Santana do Paraíso;

nº 840/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
a pavimentação da MG-678 no trecho que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro e Ladainha,
no Programa Minas Logística;

nº  842/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação hídrica e o abastecimento de água no Vale
do Aço;
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nº  843/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as condições dos serviços prestados pela Copanor na
região de Araçuaí;

nº  844/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação hídrica e o abastecimento de água nos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e suas perspectivas;

nº  845/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  implantação  da  MG-760,  seu  traçado  e  suas
ligações e alças;

nº  846/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater,
em  audiência  pública,  a  possibilidade  de  transposição  da  roleta  pelo  idoso  e  a
qualidade do atendimento dispensado ao idoso durante  a  utilização do transporte
gerenciado pelo DER-MG na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº  848/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a situação das obras do metrô em Minas Gerais;

nº 849/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita à área
do Complexo Viário Sul, entre Belo Horizonte e Nova Lima;

nº  850/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os serviços prestados pela BHTrans;

nº  853/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a construção do Complexo Viário Buritis, em Belo Horizonte;

nº  854/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  a  construção  do  Complexo  Viário  Barão-Raja,  em  Belo
Horizonte;

nº 857/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido de providências para inclusão do trecho da rodovia que liga o Município de
Senador José Bento à sede do Município de Borda da Mata, nas proximidades do
Bairro do Cervo, ao Programa Caminhos de Minas;

nº 858/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
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ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido  de  providências  para  retomada  das  obras  de  pavimentação  do  trecho  da
rodovia que liga o Distrito de Douradinho ao Município de Machado, no Programa
Caminhos de Minas;

nº 860/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido de providências para inclusão do trecho da rodovia que liga a MG-290 ao
Distrito de Sertãozinho, no Município de Borda da Mata, ao Programa Caminhos de
Minas;

nº 864/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido  de  providências  para  inclusão  do  trecho  da  rodovia  MG-295  que  liga  o
Município de Consolação ao Município de Cambuí no Programa Caminhos de Minas;

nº 866/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido de providências para inclusão do trecho da rodovia que liga a MG– 290 ao
Distrito  de  Pântano  dos  Rosas,  no  Município  de  Pouso  Alegre,  no  Programa
Caminhos de Minas;

nº 868/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada visita à
Superintendência  Regional  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transportes – DNIT – em Minas Gerais, para que seja averiguada a situação das
obras de duplicação da BR-381,  especialmente no que se refere ao processo de
reassentamento  das  famílias  que  residem  às  margens  da  rodovia,  ao  atraso  no
repasse de verbas para execução das obras e à auditoria realizada pelo Tribunal de
Contas da União em que foi identificada alteração significativa no traçado da BR-381
pela empreiteira responsável pela obra;

nº 869/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada em Montes
Claros audiência pública para debater o andamento do projeto e o planejamento da
execução das obras do Anel Rodoviário de Montes Claros e as duplicações da BR-
135 e da BR-251;

nº  870/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
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audiência pública para debater o balanço anual da Copasa-MG referente ao ano de
2014;

nº  871/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação de risco da Creche Lar da Criança, de
Teófilo Otôni;

nº 872/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
à  Creche  Lar  da  Criança,  em  Teófilo  Otôni,  para  averiguar  as  condições  de
funcionamento da entidade;

nº 873/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
ao  BRT  Move  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  para  averiguar  as
condições de operação do sistema;

nº 874/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
ao  BRT  Move  de  Belo  Horizonte  para  averiguar  as  condições  de  operação  do
sistema;

nº 875/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a implantação de transporte  público  rápido e direto  de  Belo
Horizonte a Matozinhos;

nº 876/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à telefonia  Vivo  pedido de providências  para  o  fornecimento de sinal  de telefonia
móvel no Distrito de Aimorezinho, Município de Serra dos Aimorés;

nº 878/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à telefonia  Tim  pedido  de  providências  para  o fornecimento  de  sinal  de  telefonia
móvel no Distrito de Aimorezinho, Município de Serra dos Aimorés;

nº 879/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para a
inclusão do Distrito de Aimorezinho, situado no Município de Serra dos Aimorés, no
Programa Minas Comunica II;

nº 880/2015, da deputada Cristina Corrêa, em que solicita seja realizada em Santa
Luzia audiência pública para debater o transporte público da cidade;

nº 881/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao Departamento Estadual de Telecomunicações – Detel – pedido de providências
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para o cadastramento do povoado de Pompéu, situado no Município de Açucena, no
Programa Minas Comunica II;

nº 883/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para o
cadastramento  do  povoado  de  Pompéu,  situado  no  Município  de  Açucena,  no
Programa Minas Comunica II;

nº 885/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à telefonia  Tim  pedido  de  providências  para  o fornecimento  de  sinal  de  telefonia
móvel  e  a  instalação de  sinal  de  torres  de  transmissão no povoado  de Pompéu,
situado no Município de Açucena, no Programa Minas Comunica II;

nº 886/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à telefonia  Vivo  pedido de providências  para  o  fornecimento de sinal  de telefonia
móvel  e  a  instalação de  sinal  de  torres  de  transmissão no povoado  de Pompéu,
situado no Município de Açucena, no Programa Minas Comunica II;

nº 887/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à telefonia Oi pedido de providências para o fornecimento de sinal de telefonia móvel
e a instalação de sinal de torres de transmissão no povoado de Pompéu, situado no
Município de Açucena, no Programa Minas Comunica II;

nº 888/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a situação da MG-176 no trecho
compreendido entre o Municípios  de Luz e Dores do Indaiá,  que se encontra em
condições precárias, principalmente em razão do tráfego de caminhões pesados;

nº 889/2015, dos deputados Isauro Calais, Carlos Pimenta e Bonifácio Mourão, em
que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  transporte  aéreo
regional no Estado, diante da transferência de todos os voos regionais do Aeroporto
Carlos  Drummond  de  Andrade,  na  Pampulha,  para  o  Aeroporto  Internacional
Presidente Tancredo Neves, em Confins;

nº  890/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências para
que intervenha junto à Agência Nacional de Aviação Civil com vistas à transferência
da linha comercial de voo da Gol Linhas Aéreas, de Confins a Juiz de Fora, para o
Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha;
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nº  891/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater  as  condições de operação do BRT Move de Belo
Horizonte;

nº  892/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as condições de operação do BRT Move da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Deiró Marra, presidente – Anselmo José Domingos – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 31/3/2015
Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Elismar Prado, Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por
indicação  da  liderança  do  BVC)  e  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Bonifácio
Mourão,  por  indicação da liderança do BVC),  membros da  supracitada comissão.
Está  presente,  também,  o  deputado  Tito  Torres.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado João Leite,  dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 851/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ofício
ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitando que esta Casa
oriente os deputados e servidores a que utilizem termos adequados para se referir às
pessoas com deficiência, conforme o que preconiza a Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 2009;

nº 855/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião da
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Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater,  em
audiência  pública,  com  a  presença  da  Comissão  de  Saúde,  as  ações  de
conscientização  sobre  o  autismo  e  a  necessidade da implementação de  políticas
efetivas em relação ao transtorno do espectro autista;

nº  856/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  o  Estado  mantenha  as
cessões  de  profissionais  de  educação  para  as  Apaes,  com  a  garantia  plena  de
continuidade dos trabalhos dessas entidades na área educacional, até a conclusão
dos efeitos da ADI nº 4.876, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Lei Complementar nº 100, de 2007;

nº 859/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita sejam encaminhadas aos
ministros  Carmen  Lúcia  Antunes  Rocha  e  José Antonio  Dias  Toffoli,  do  Supremo
Tribunal Federal, as notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizada em 30/3/2015;

nº 861/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ofício
ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas, solicitando que esta Casa assinale
sua adesão aos eventos pertinentes ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo,
comemorado em 2 de abril,  especialmente difundindo a cor azul na iluminação do
Palácio da Inconfidência;

nº 862/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita sejam encaminhadas aos
membros da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 3 as notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizada em 30/3/2015;

nº 865/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja ouvida na 5ª Reunião
Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência a Sra.
Estela Maris Guillen de Souza, ex-presidente da Associação de Pais e Amigos de
Pessoas Especiais – Apape.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Estela
Maris Guillen de Souza, ex-presidente da Associação de Pais de Amigos de Pessoas
Especiais – Apape –, conforme consta nas notas taquigráficas. 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, 7 de abril de 2015.
Duarte Bechir, presidente – João Leite – Tito Torres.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 31/3/2015
Às  16h4min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fred  Costa,

Wander Borges e Paulo Lamac, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Fred Costa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  dá-a por aprovada e solicita aos membros da comissão presentes que a
subscrevam.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o
encerramento  das  atividades  do  Ballet  Jovem  da  Fundação  Clóvis  Salgado  e  a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Caroline Natália Rodrigues Teixeira e Grécia
Catarina Gonçalves da Costa Santos, bailarinas do Cefar – Ballet Jovem do Palácio
das Artes; Bárbara Cristina de Souza Maia, estudante do Cefar – Ballet Jovem do
Palácio das Artes; e Maria Regina Fagundes Amaral, professora; e os Srs. Augusto
Nunes Filho, presidente da Fundação Clóvis  Salgado,  representando o secretário;
José Walter Albinati Silva, ator, diretor e professor de teatro; Rômulo Duque Azevedo,
presidente do Sindicato de Artes Cênicas de Minas Gerais, que são convidados a
tomar assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  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, 7 de abril de 2015.
Fred Costa, presidente – Wander Borges – Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

1º/4/2015
Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues e João Vítor  Xavier (substituindo o deputado João
Leite,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Verdade  e  Coerência),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento
Rodrigues, 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: ofício do
Sr. Amaury Silva, juiz de direito da Comarca de Itanhomi, encaminhando cópia de
relatório de inspeção da cadeia pública dessa comarca, como resultado da correição
ordinária  anual  de  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  896/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Promotoria de Justiça de Execução Penal da Comarca de Passos as
notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária desta comissão e pedido de providências
para  a  abertura  de  inquérito  criminal  para  apuração  de  abuso  de  autoridade  e
favorecimento de presos imputados ao Sr. José Vicente de Souza, diretor-geral do
Presídio de Passos, bem como de inquérito civil, contra o mesmo acusado, por ato de
improbidade administrativa;

nº 898/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao Subsecretário de Estado de Administração Prisional pedido de providências para
afastar, em caráter preventivo, o Sr. Léo Wagner, assessor de inteligência do Presídio
de  Passos,  até  que  sejam  devidamente  apuradas  as  denúncias  contra  ele
apresentadas na 5ª Reunião Ordinária desta comissão;

nº  903/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 840/2015, que
visa alterar a Lei nº 18.185, de 2009, para prever, no art. 4, § 2º, que será admitida a
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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;

nº  906/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao juiz da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Passos as notas
taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária desta comissão e pedido de providências para
a  abertura  de  inquérito  criminal  para  apuração  dos  fatos  imputados  ao  Sr.  José
Vicente de Souza, diretor-geral do Presídio de Passos;

nº 907/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada
ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  a  petição  de  habeas  corpus entregue  por
Valdinei da Paixão Pinto a esse parlamentar durante visita desta comissão ao Centro
de Remanejamento do Sistema Prisional – Ceresp – de Contagem, no dia 30/3/2015;

nº 908/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Subsecretaria de
Estado de Administração Prisional e a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos pedido de providências para que proporcionem um ambiente salubre aos
agentes de segurança penitenciários e aos agentes administrativos lotados no Ceresp
de Contagem;

nº 911/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Subsecretaria de
Estado de Administração Prisional pedido de providências para determinar o imediato
fechamento do Ceresp de Contagem, bem como transferir os 120 presos ali detidos
para outras unidades;

nº 912/2015, dos deputados João Vítor Xavier e Sargento Rodrigues e da deputada
Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Sr.
Francisco Santiago, Promotor de Justiça, pela atuação no caso do "bando da degola",
bem como à equipe de policiais civis que também atuaram nesse caso, que culminou
no julgamento e na condenação dos acusados;

nº 915/2015, dos deputados João Vítor Xavier e Sargento Rodrigues e da deputada
Celise Laviola, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência
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pública,  a  situação  dos  aprovados  em  concurso  público  na  área  de  saúde  da
Secretaria de Estado de Defesa Social;

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
919/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para
debater, com a presença de convidados, a regulamentação e a implementação da Lei
Federal  13.022,  de 8 de agosto de 2014,  que dispõe sobre o Estatuto Geral das
Guardas Municipais.

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Cabo Júlio  – João Leite – João Magalhães –

Celise Laviola.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 1º/4/2015

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,
Nozinho e Cristiano Silveira, 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 Nozinho, 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. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 267/2015, em turno único, do qual designou como relator o deputado Nozinho.
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  795/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Nozinho,  Emidinho  Madeira  e
Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Superintendente
Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado pedido de informações
sobre  a  execução  do  Programa  de  Baixo  Carbono  –  ABC  –  no  Estado  e  seus
resultados;
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nº  797/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Emidinho  Madeira,  Nozinho  e
Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que
suspenda  as  autuações  e  eventuais  multas  aplicadas  aos  produtores  rurais  em
função das obrigações geradas a partir da publicação da Resolução Conjunta Semad-
Igam nº 2.249, de 30/12/2014, que determina a instalação obrigatória de hidrômetros
nas captações de água, em face das dificuldades de aquisição e instalação desses
equipamentos;

nº  799/2015,  dos  deputados  Nozinho,  Fabiano  Tolentino,  Emidinho  Madeira  e
Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para
aceleração dos processos de pedido de outorga de recursos hídricos protocolados
por produtores rurais;

nº 800/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Emidinho
Madeira e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências  para elaboração de
plano estadual de reservação de água e segurança hídrica para a agricultura irrigada,
de forma complementar ao Plano Diretor de Agricultura Irrigada, em parceria com os
segmentos produtivos da agropecuária;

nº 801/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Emidinho
Madeira  e  Nozinho,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Ministério  de
Desenvolvimento Agrário pedido de providências para que sejam adotadas medidas
extraordinárias no âmbito do Pronar para atender a agricultores familiares impactados
com a redução ou a perda de safra em decorrência da estiagem ocorrida no ano
agrícola 2014-2015, incluindo eventuais créditos extras e suspensão de cobranças de
financiamentos concedidos a esses agricultores;

nº 802/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Emidinho Madeira, Fabiano
Tolentino e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para
determinar a prorrogação dos prazos estabelecidos na Resolução Conjunta Semad-
Igam  nº  2.249,  de  30/12/2014,  que  estabelece  critérios  para  a  implantação  de
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equipamentos  hidrométricos  para  captações  de  água,  aí  incluídos  os  projetos  de
irrigação, em face da dificuldade dos produtores na aquisição e instalação desses
equipamentos;

nº 803/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Emidinho
Madeira e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado ao governo do Estado pedido
de providências para que seja revogado o art. 3º do Decreto nº 46.336, de 16 de
outubro de 2013, em face da ilegalidade do referido dispositivo, que ultrapassa a Lei
nº 20.922, de 2013, que institui as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do
Estado, inovando o ordenamento jurídico;

nº 804/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Emidinho
Madeira  e  Nozinho,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  debater,  em
audiência pública, no Município de Unaí, com os irrigantes da região Noroeste, a crise
hídrica e a necessidade de reservação de água na região.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
901/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governo  do  Estado e  ao  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que criem a política estadual de incentivo e fomento à avicultura,
com incentivo e oferta fiscais e assistência técnica.

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho – Emidinho Madeira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

7/4/2015
Às 9h43min, 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.  Está  presente,  também,  o  deputado  Noraldino  Júnior.
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
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aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater a criação da Delegacia Especializada de Combate
aos  Crimes  Raciais  e  de  Intolerância  no  Estado.  A  presidência  interrompe  os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cleide  Hilda  de  Lima Souza,
subsecretária  de  Política  da  Promoção da Igualdade Racial,  representando André
Quintão, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Cristina Coelli
Cicarelli Masson, delegada responsável pelos Programas de Polícia Comunitária da
Polícia Civil,  representando Wanderson Gomes da Silva,  chefe da Polícia Civil  do
Estado de Minas Gerais;  e  os  Srs.  Jaime Aronis,  diretor  executivo  da  Federação
Israelita do Estado de Minas Gerais, representando Salvador Ohana, presidente da
Federação Israelita  do Estado de Minas Gerais;  Juvenal  Araújo Júnior,  presidente
nacional do Secretariado da Militância Negra – Tucanafro; Paulo Antônio de Barroso,
presidente  da Secretaria  Estadual  do Movimento Negro do PDT; Ronaldo  Antônio
Pereira da Silva, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial
– Conepir-MG;  Jacques  Ernest  Levy,  diretor  da Federação Israelita  do  Estado de
Minas Gerais e presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro, que são convidados
a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado João Leite,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  em  8/4/2015,  às
14h15min, para discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Carlos Pimenta – Mário Henrique Caixa.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,
Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano  Silveira  e  Isauro  Calais,  membros  da
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supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Leonídio
Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Cristiano Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das
seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 580, 588, 597, 608, 609, 620, 628,
633, 634, 643, 650, 676, 683, 705, 707, 710 e 718/2015 (deputado Antônio Jorge);
Projetos de Lei nºs 581, 586, 594, 606, 612, 615, 623, 625, 630, 636, 640, 648, 670,
684, 698, 709 e 719/2015 (deputado Bonifácio Mourão); Projeto de Lei Complementar
nº 7/2015 e Projetos de Lei nºs 579, 585, 591, 596, 603, 611, 616, 618, 627, 639, 645,
678, 679, 696, 701, 715 e 717/2015 (deputado Cristiano Silveira); Projetos de Lei nºs
576, 589, 595, 599, 605, 610, 619, 624, 629, 644, 651, 673, 682, 704, 708, 713, 716 e
720/2015 (deputado Isauro Calais); Projetos de Lei Complementar nºs 8 e 9/2015 e
Projetos de Lei nºs 578, 584, 590, 592, 600 a 602, 617, 635, 641, 652, 655, 669, 675,
694, 699, 700, 702 e 721/2015 (deputado João Alberto); Projetos de Lei nºs 622, 626,
632, 638, 647, 653, 656, 674, 711 e 714/2015 (deputado Leonídio Bouças); Projetos
de Lei nºs 582, 583, 587, 593, 604, 607, 613, 614, 621, 631, 637, 646, 654, 668, 671,
677, 692, 706, 712 e 725/2015 (deputado Luiz Humberto Carneiro). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei
nºs  361,  562,  84,  98,  102 e 162/2015 são retirados da pauta  por  deliberação da
comissão, a requerimento dos deputados Antônio Jorge, no caso dos cinco primeiros
projetos, e Bonifácio Mourão, no caso do último projeto. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 289 (relator:
deputado  Bonifácio  Mourão);  e  370/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:
deputado Cristiano Silveira,  em virtude de  redistribuição).  Os  pareceres  sobre  os
Projetos de Lei nºs 382 e 383/2015, em turno único, deixam de ser apreciados em
virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  deputados
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Isauro  Calais  e Antônio  Jorge,  ambos  em virtude de redistribuição.  Registra-se  a
saída  do  deputado  Antônio  Jorge.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,
deputado Cristiano Silveira, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 2/2015, no 1º turno, o presidente defere o pedido de
vista do deputado Bonifácio Mourão. Registra-se a presença do deputado Antônio
Jorge. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres
que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno,
dos  Projetos  de  Lei  nºs  42/2015  (relator:  deputado  Cristiano  Silveira);  45/2015
(relator:  deputado  Isauro  Calais);  88/2015  (relator:  deputado  Antônio  Jorge,  em
virtude  de  redistribuição);  e  111/2015  (relator:  deputado  Bonifácio  Mourão).  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei  nºs  118/2015 na forma do Substitutivo nº  1 e 129/2015 (relator:  deputado
Cristiano Silveira). Registra-se a saída do deputado Antônio Jorge. Após discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela
juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs
148/2015 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:  deputado Isauro Calais);  156/2015
(relator: deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição); 158/2015 na forma
do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Cristiano  Silveira);  e  483/2015  (relator:
deputado Bonifácio Mourão). Após discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do
Projeto  de  Lei  nº  154/2015  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
Projetos de Lei nºs 273/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças) e 393/2015 com a
Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Bonifácio  Mourão).  Registra-se  a  presença  do
deputado Sargento Rodrigues (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, 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. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos de deputados em que
se solicita,  nos termos do parágrafo único do art.  301 do Regimento Interno,  aos
autores dos Projetos de Leis nºs 379, 404, 406 e 408 a 417/2015, que instruam as
referidas proposições com as informações necessárias à sua tramitação. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 688/2015, do deputado Sargento Rodrigues,
em  que  solicita  seja  encaminhado  ofício  ao  presidente  desta  Casa  solicitando
informações sobre a ocorrência de pagamento da gratificação “Jeton” aos diretores
da  Casa  pela  participação  em  reuniões  e,  em  caso  afirmativo,  sobre  o  valor  do
pagamento, o nome e o cargo do beneficiário e o período em que o pagamento vem
sendo realizado.

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto – Isauro Calais – Bonifácio Mourão.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015
Às  15h9min,  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  apreciar  a  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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 351 e 353/2015. 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:
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nº  715/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a duplicação da BR-381, no trecho Governador Valadares-Belo
Horizonte, incluindo os estudos contratados e aprovados pelo Dnit e as soluções que
serão adotadas para finalizar a obra;

nº  717/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater  a aplicação da Lei nº  21.121,  de 3 de janeiro de 2014,  que
dispõe  sobre  a  gratuidade  do  serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de
passageiros para o idoso e a pessoa com deficiência;

nº 719/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para
inclusão  do  Distrito  de  Aimorezinho,  em  Serra  dos  Aimorés,  no  programa Minas
Comunica II;

nº 720/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Cemig pedido de providências para a extensão da rede elétrica no Distrito de São
João da Vacaria, em Virgem da Lapa, possibilitando a instalação do sinal de telefonia
móvel prevista pelo programa Minas Comunica II;

nº 722/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para o
fornecimento de telefonia móvel ao Distrito de São João da Vacaria, em Virgem da
Lapa, no âmbito do programa Minas Comunica II;

nº 724/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para o
fornecimento de telefonia móvel ao Distrito de Catuni, em Francisco Sá, no âmbito do
programa Minas Comunica II;

nº 725/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para
fornecimento de telefonia móvel ao Distrito de Vila Pereira, em Nanuque, no âmbito
do programa Minas Comunica II;

nº  726/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as ações do Estado referentes à política habitacional;

nº 727/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
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à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  a  publicação  de  edital  de  concorrência  para  recuperação  e
repavimentação asfáltica da MG-320, entre Jaguaraçu e Marliéria;

nº 728/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da BR-381, nos lotes 1 e 2, trecho compreendido entre Ipatinga,
Coronel  Fabriciano  e  Timóteo,  para  que  sejam  averiguadas  as  condições  de
segurança de tráfego do local;

nº 729/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da BR-381, nos lotes 4 e 5, no subtrecho Ribeirão Prainha e Acesso
Sul de Nova Era e no subtrecho Acesso Sul de Nova Era e Monlevade, para que
sejam averiguados o andamento das obras, as condições de segurança de tráfego do
local e a qualidade do trabalho desenvolvido;

nº 730/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da BR-381, no lote 6, no subtrecho entre João Monlevade e Rio Una,
para que sejam averiguados o andamento das obras, as condições de segurança de
tráfego do local e a qualidade do trabalho desenvolvido;

nº 731/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da BR-381, no lote 7, no subtrecho Rio Una MG-435 (Caeté), para
que  sejam  averiguados  o  andamento  das  obras,  as  condições  de  segurança  de
tráfego do local e a qualidade do trabalho desenvolvido;

nº 732/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
técnica às obras da BR-381, nos lotes 8 A e 8 B, nos subtrechos entre a MG-435
(Caeté) e a entrada da MG-020, para que sejam averiguados o andamento das obras,
as  condições  de  segurança  de  tráfego  do  local  e  a  qualidade  do  trabalho
desenvolvido;

nº 733/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  a  publicação  de  edital  de  concorrência  para  recuperação  e
repavimentação asfáltica da MG-820, entre São Domingos do Prata e Dionísio;

nº 734/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  pedido  de
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providências  para  a  publicação  de  edital  de  concorrência  para  recuperação  e
repavimentação asfáltica da MG-474, trecho entre a entrada da BR-116 e Piedade de
Caratinga;

nº  735/2015,  do  deputado  Neilando  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  em  Almenara  para  debater  a  necessidade  de  asfaltamento  do
trecho da BR-367, entre Almenara e Salto da Divisa;

nº 736/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  a  publicação  de  edital  de  concorrência  para  recuperação  e
repavimentação asfáltica da MG-329, trecho entre a entrada da BR-116 e Bom Jesus
do Galho;

nº 737/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  a  publicação  de  edital  de  concorrência  para  recuperação  e
repavimentação asfáltica da MG-120, entre Nova Era e São Domingos do Prata;

nº 738/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  a  publicação  de  edital  de  concorrência  para  recuperação  e
repavimentação asfáltica do acesso da BR-458 até Bugre;

nº 739/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  a  publicação  de  edital  de  concorrência  para  recuperação  e
repavimentação asfáltica do acesso da BR-458 até Ipaba;

nº 740/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para promover concurso público
a fim de suprir as necessidades da autarquia;

nº  741/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater um plano de ação para transporte de cargas especiais
ou  excedentes  e  um  plano  emergencial  para  enfrentamento  e  combate  a
congestionamentos nas estradas de Minas Gerais;

nº 742/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja realizada audiência
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pública para debater o plano de desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha, bem
como os novos voos regionais e nacionais que passam a operar no referido terminal a
partir de março de 2015;

nº 743/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a duplicação da MG 424, que interliga Sete Lagoas e Pedro
Leopoldo;

nº 744/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador  do Estado pedido  de providências  para  a  reativação do Aeroporto
Regional do Circuito das Águas;

nº 745/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao diretor-
geral  do  DER-MG pedido  de  informações  acerca  do  cronograma previsto  para  a
execução  das  obras  de  melhoramento  e  pavimentação  do  trecho  da  MG-129,
entroncamento da BR-381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara;

nº  746/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de providências
para que seja exigido da Autopista Fernão Dias, concessionária da Rodovia Fernão
Dias  –  BR-381  –,  um  plano  para  situações  de  emergência,  como a  ocorrida  no
período de 21 a 23 de março de 2015;

nº 747/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao DER-MG
pedido de providências  para  que seja dada celeridade na liberação da ordem de
serviço para execução dos trabalhos de melhoramento e pavimentação do trecho da
MG-129,  entroncamento  da  BR-381  entre  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo  e  Santa
Bárbara;

nº  748/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Autopista Fernão Dias, concessionária da Rodovia Fernão Dias – BR-
381  –,  manifestação  de repúdio  devido  ao  despreparo  no  atendimento  e  solução
rápida de casos de acidentes e panes, como a ocorrida no período de 21 a 23 de
março de 2015;

nº 749/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao diretor-
geral do DER-MG e ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável pedido de informações sobre a situação das obras de pavimentação da
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MG-760  –  entroncamento  BR-262  –  Cava  Grande  –  contorno  de  Timóteo  –  e  a
possibilidade de retomada das obras, paralisadas desde o final de 2013;

nº  834/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os investimentos do PAC da mobilidade urbana;

nº  835/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a estadualização do Anel Rodoviário;

nº  836/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os projetos de trânsito para a reforma do Anel Rodoviário em
Belo Horizonte;

nº  837/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater,
em audiência pública, a gratuidade do transporte intermunicipal para idosos;

nº  838/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a realidade hídrica no Estado;

nº 839/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para que seja
instalada sinalização adequada na MG-232, em frente ao estabelecimento Comercial
Andrade, situado no Bairro Industrial, em Santana do Paraíso;

nº 840/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
a pavimentação da MG-678, que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro e Ladainha, dentro das
obras do programa Minas Logística, também denominado Caminhos de Minas;

nº  842/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação hídrica e o abastecimento de água no Vale
do Aço;

nº  843/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública  para debater as  condições dos serviços prestados pela  Copasa
Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. na
região de Araçuaí;

nº  844/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
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audiência pública para debater a situação hídrica e o abastecimento de água nos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e suas perspectivas;

nº  845/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a implantação da MG-760, o seu traçado e as suas
ligações e alças;

nº  846/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater,
em  audiência  pública,  a  possibilidade  de  transposição  da  roleta  pelo  idoso  e  a
qualidade  do  atendimento  dispensado  a  essa  parcela  da  população  durante  a
utilização do transporte gerenciado pelo DER-MG na Região Metropolitana de Belo
Horizonte;

nº  848/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a situação das obras do metrô em Minas Gerais;

nº 849/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita à área
do Complexo Viário Sul, entre Belo Horizonte e Nova Lima;

nº  850/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os serviços prestados pela BHTrans;

nº  853/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a construção do Complexo Viário Buritis, em Belo Horizonte;

nº  854/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  a  construção  do  Complexo  Viário  Barão-Raja,  em  Belo
Horizonte;

nº 857/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido de providências para a inclusão do trecho da rodovia que liga o Município de
Senador José Bento à sede do Município de Borda da Mata, nas proximidades do
Bairro do Cervo, no âmbito do programa Caminhos de Minas;

nº 858/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido de providências para a retomada das obras de pavimentação do trecho da
rodovia que liga o Distrito de Douradinho ao Município de Machado, no âmbito do
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programa Caminhos de Minas;
nº 860/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido de providências a para a inclusão do trecho da rodovia que liga a MG-290 ao
Distrito de Sertãozinho, em Borda da Mata, no âmbito do programa Caminhos de
Minas;

nº 864/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido  de  providências  para  a  inclusão  do  trecho  da  rodovia  MG-295,  que  liga
Consolação a Cambuí, no âmbito do programa Caminhos de Minas;

nº 866/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
pedido de providências para a inclusão do trecho da rodovia que liga a MG-290 ao
Distrito de Pântano dos Rosas, em Pouso Alegre, no âmbito do programa Caminhos
de Minas;

nº 868/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada visita à
Superintendência Regional do Dnit em Minas Gerais para averiguar a situação atual
das obras de duplicação da BR-381, especialmente no que se refere ao processo de
reassentamento  das  famílias  que  residem  às  margens  da  rodovia,  ao  atraso  no
repasse de verbas para execução das obras e à auditoria realizada pelo Tribunal de
Contas da União;

nº  869/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública em Montes Claros para debater o andamento do projeto e o planejamento da
execução das obras do Anel Rodoviário de Montes Claros e a duplicação da BR-135
e da BR-251;

nº  870/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o balanço anual da Copasa-MG referente ao ano de
2014;

nº  871/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação de risco da Creche Lar da Criança, em
Teófilo Otôni;
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nº 872/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
à  Creche  Lar  da  Criança,  em  Teófilo  Otôni,  para  averiguar  as  condições  de
funcionamento da entidade;

nº 873/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
ao  BRT-Move  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  para  averiguar  as
condições de operação do sistema;

nº 874/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
ao  BRT-Move  de  Belo  Horizonte  para  averiguar  as  condições  de  operação  do
sistema;

nº 875/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a implantação de transporte público rápido e direto, tal como o
BRT-Move Metropolitano, de Belo Horizonte a Matozinhos;

nº 876/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Telefonia Vivo pedido de providências para o fornecimento de sinal de telefonia
móvel ao Distrito de Aimorezinho, em Serra dos Aimorés;

nº 878/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Telefonia  Tim pedido  de  providências  para  o fornecimento  de sinal  de telefonia
móvel ao Distrito de Aimorezinho, em Serra dos Aimorés;

nº 880/2015, da deputada Cristina Corrêa, em que solicita seja realizada audiência
pública em Santa Luzia para debater o transporte público da cidade;

nº 881/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  pedido  de  providências  para  o
cadastramento do Povoado de Pompéu, em Açucena, no âmbito do programa Minas
Comunica II;

nº 883/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para o
cadastramento do povoado de Pompéu, em Açucena, no âmbito do programa Minas
Comunica II;

nº 885/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Telefonia  Tim pedido  de  providências  para  o fornecimento  de sinal  de telefonia



1894
____________________________________________________________________________

móvel e a instalação de sinal de torres de transmissão no Povoado de Pompéu, em
Açucena, no âmbito do programa Minas Comunica II;

nº 886/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Telefonia Vivo pedido de providências para o fornecimento de sinal de telefonia
móvel e a instalação de sinal de torres de transmissão no Povoado de Pompéu, em
Açucena, no âmbito do programa Minas Comunica II;

nº 887/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Telefonia OI pedido de providências para o fornecimento de sinal de telefonia móvel
e  a  instalação  de  sinal  de  torres  de  transmissão  no  povoado  de  Pompéu,  em
Açucena, no âmbito do programa Minas Comunica II;

nº  888/2015,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação da MG-176, no trecho entre o municípios
de Luz e Dores do Indaiá, que se encontra em condições precárias, principalmente
em razão do tráfego de caminhões pesados;

nº 889/2015, dos deputados Isauro Calais, Carlos Pimenta e Bonifácio Mourão, em
que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  transporte  aéreo
regional no Estado, diante da transferência de todos os voos regionais do Aeroporto
Carlos  Drummond  de  Andrade,  na  Pampulha,  para  o  Aeroporto  Internacional
Presidente Tancredo Neves, em Confins;

nº  890/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências para
que  intervenha  junto  à  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  para  possibilite  a
transferência da linha comercial de voo da Gol Linhas Aéreas para Juiz de Fora de
Confins para o Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha;

nº  891/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para debater  as  condições  de  operação  do BRT-Move de Belo
Horizonte;

nº  892/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as condições de operação do BRT-Move da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
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São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  948/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública em Dores do Indaiá para debater a situação da Rodovia MG-176 no
trecho entre os Municípios de Luz e Dores do Indaiá;

nº 949/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria  de  Estado  de Planejamento  e  Gestão e  à  Vivo  Telefonia  pedido  de
providências com vistas à celeridade no cumprimento do Chamamento Público nº
001/2014 do Minas Comunica II, o qual destinou fornecimento de telefonia móvel ao
Distrito de Cava Grande, em Marliéria;

nº  950/2015,  do  deputado  Cássio  Soares,  em que solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, ao Departamento de Estradas
de Rodagem e à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para
a  execução  eficiente  do  contrato  de  parceria  público-privada  de  concessão
patrocinada  da  Rodovia  MG-050  e  a  realização  da  obra  com  a  urgência  que  o
interesse público demanda;

nº  952/2015,  do  deputado  Cássio  Soares,  em que solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, ao Departamento de Estradas
de Rodagem e à Concessionária Nascentes da Gerais pedido de informações sobre
as  metas  e  cronogramas  pactuados  acerca  da  construção  dos  trevos  no
entrocamento da Rodovia MG-050 com a Avenida Arlindo Figueiredo e com o Distrito
Industrial  2,  decorrentes  do  contrato  de  parceria  público-privada  de  concessão
patrocinada da Rodovia MG-050;

nº 953/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as falhas técnicas apresentadas nos viadutos construídos na
Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, e os transtornos causados aos moradores da
região;

nº  954/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências para a
retomada das obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Patrocínio.

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, 8 de abril de 2015.
Deiró Marra, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015
Às  9h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Geisa  Teixeira,

membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado João Alberto.
Havendo número regimental, a presidente, deputada Geisa Teixeira, declara aberta a
reunião,  aprova a  ata,  que é  subscrita  pelos  membros da  comissão presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a debater a situação de centenas de
trabalhadores da Mineração Belocal Ltda.,  localizada no Município de Matozinhos,
que está com suas atividades paralisadas há três semanas por questões relacionadas
com o licenciamento ambiental. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Geraldo Vitor de Abreu, superintendente da Supram Central,
representando Luiz Sávio de Souza Cruz, secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento  Sustentável;  Mauro  da  Fonseca  Ellovitch,  promotor  de  justiça  e
coordenador regional das Promotorias de Meio Ambiente; Antônio Divino de Souza,
prefeito  municipal  de Matozinhos;  Júlio  César  de  Oliveira,  secretário  municipal  de
Desenvolvimento Social de Matozinhos; e Joaquim Miranda, diretor do Sindicato das
Indústrias do Mobiliário de Construção Civil de Pedro Leopoldo; que são convidados a
tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado João Alberto,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015
Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira – Tito Torres.



1897
____________________________________________________________________________

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

8/4/2015
Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Carlos Pimenta e Mário Henrique Caixa, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental,  o presidente, deputado João Leite,  declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 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
do Projeto de Lei nº 287/2015, em turno único, do qual designou como relatora a
deputada  Celise  Laviola.  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 985/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja realizada visita à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para verificar
as condições de trabalho e as investigações realizadas no local;

nº  986/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao governador do Estado, ao Secretário de Estado de Defesa Social e
ao Chefe  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião  Extraordinária  da
Comissão de Segurança Pública e pedido de providências para que seja garantido o
funcionamento  do  Núcleo  de  Atendimento  a  Vítimas  de  Crimes  Raciais  e  de
Intolerância  no  âmbito institucional  da  Superintendência  de  Investigação e  Polícia
Judiciária, com autonomia de atuação em todo o Estado, considerando que o repúdio
ao  racismo  é  princípio  da  República  Federativa  do  Brasil  nas  suas  relações
internacionais, que é objetivo desta República promover o bem-estar de todos, sem
preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e
que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível;

nº 987/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar, ao Comando-Geral do Corpo
de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  e  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de
providências para que a plataforma de  software do Registro de Evento de Defesa
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Social seja adequado de modo a agilizar o registro de ocorrências envolvendo crimes
sociais e de intolerância.

Submetido a votação, é aprovado relatório de visita ao 2º Batalhão de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, no dia 1º/4/2015, para apurar as condições de trabalho dos
bombeiros  militares,  a  falta  de  equipamentos,  viaturas,  combustível  e  demais
necessidades para a manutenção do funcionamento de suas instalações, o qual é
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, 13 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Paulo Lamac.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local visitado: 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Contagem
Apresentação

A requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  a  Comissão  de  Segurança
Pública visitou, em 1º/4/2015, o 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
sediado na Av. João César de Oliveira, 3.744, Bairro Eldorado, em Contagem, para
apurar as condições de trabalho dos bombeiros militares, a falta de equipamentos,
viaturas, combustível e demais necessidades para a manutenção do funcionamento
de suas instalações.

Participou da visita o deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão, que
foi acompanhado pelo Ten.-Cel. BM Geraldo Henrique Medeiros, comandante do 2º
BBM, e pelo Maj. BM Anderson de Almeida, subcomandante da unidade.

A comissão foi recebida pelo Ten.-Cel. BM Medeiros, a quem o deputado Sargento
Rodrigues esclareceu que o objetivo da visita era o de ajudar a instituição, pois, se
constatada a eventual falta de recursos financeiros e operacionais daquele batalhão,
a comissão poderia solicitar  ao  Poder  Executivo  informações  sobre as  razões  do
eventual contingenciamento de recursos e a adoção de providências para regularizar
a situação.

Para tanto, no exercício fiscalizatório da administração pública, a comissão solicitou
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ao comandante da unidade informações sobre o número de viaturas do batalhão,
quantas  estão  ativas,  quantas  estão  baixadas e  o  valor  dos repasses financeiros
àquela unidade nos últimos três anos.

Durante a visita, a comissão percorreu as dependências da unidade e compareceu
à oficina, à piscina, ao almoxarifado e ao posto de abastecimento.

De acordo com informações prestadas pelo Maj.  BM Almeida,  o 2°  Batalhão de
Bombeiros  é  responsável  pelos  atendimentos  de  Contagem  e  de  outros  29
municípios. Para tanto, a unidade conta com 30 viaturas operacionais, das quais 10
encontram-se baixadas.

Na oficina do batalhão, 11 militares prestam serviços de manutenção de viaturas,
mas consertos especializados são realizados em oficinas particulares escolhidas em
um cadastro mantido pela empresa Valecard.

Quanto ao combustível, o subcomandante da unidade destacou que não há falta
dele para abastecimento das viaturas; entretanto, não há combustível para abastecer
as  motosserras  da  unidade  (do  total  de  seis,  quatro  estavam  desativadas).  O
subcomandante  da  unidade destacou  que o  posto  de  abastecimento  do  batalhão
pode  atender  veículos  de  todos  os  órgãos  do  Estado  e  que  o  antigo  sistema
analógico de abastecimento foi substituído por um modelo digital, mais econômico.
No  entanto,  segundo  ele,  esse  novo  modelo  não  pode  ser  adaptado  para  o
abastecimento de motores estacionários, como as motosserras, que necessitam de
um sistema paralelo de abastecimento.

Na  área  da  piscina,  a  comissão  foi  informada  de  que  a  água  precisa  receber
tratamento diário para permitir o uso da piscina pelos militares e pela população civil.

No  almoxarifado,  a  comissão  constatou  que  atualmente  há  falta  de  cloro  no
batalhão, comprometendo a prestação de serviços como o Prodinata, projeto social
de ensino de natação, e o programa "De bem com a água, de bem com a vida",
destinado a crianças e adolescentes de até 14 anos em situação de vulnerabilidade
social.

O  subcomandante  do  batalhão  também  destacou  que  não  houve  repasse  de
recursos para a unidade nos três primeiros meses de 2015.
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Conclusão
A comissão  constatou  que,  apesar  de  transtornos  como  a  falta  de  cloro  para

manutenção da piscina de treinamento dos bombeiros e do contingenciamento do
combustível para funcionamento de motosserras, o 2° Batalhão de Bombeiros Militar
de  Minas  Gerais  tem  conseguido  garantir  o  atendimento  das  demandas  e  a
continuidade dos serviços prestados à população.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2015.
João Leite – Carlos Pimenta – Mário Henrique Caixa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2015

ATA
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 7/4/2015

Às  10h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fred  Costa,
Wander  Borges  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Isauro  Calais.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Fred Costa, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e
solicita  aos  membros  da  comissão  presentes  que  a  subscrevam.  A presidência
informa que a reunião se destina a debater o alto índice de violência contra os idosos
no Estado e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Simone Aparecida Albuquerque,
subsecretária  de  Assistência  Social  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social,  representando o secretário;  e Claryssa C. F. de Almeida,
técnica  da  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos,  Participação  Social  e
Cidadania  e  vice-presidente  do  Conselho  Estadual  do  Idoso,  representando  o
secretário  adjunto;  e  os  Srs.  Rodrigo  de  Melo  Teixeira,  secretário  adjunto  da
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  representando  o  secretário;  Major  Denio
Sebastião Marino de Carvalho, chefe da Seção de Direitos Humanos da Polícia Militar
de Minas Gerais, representando o comandante-geral; e Carlos Alberto dos Passos,
presidente do Movimento de Luta Pró-Idoso de Minas Gerais, que são convidados a
tomar assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Retira-se do recinto o deputado
Isauro Calais. Logo após, a presidência passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2015.
Fred Costa, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 692/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei  em análise visa
declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Bairros  Alvarenga,
Florência  de  Paiva  e  Maria  do  Carmo –  Acaflomc  –,  com  sede no Município  de
Corinto.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  692/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Comunitária dos Bairros Alvarenga, Florência de Paiva e Maria do Carmo
– Acaflomc –, com sede no Município de Corinto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que as
atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não são remuneradas;  e,  no  art.  28,
parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registro
nos órgãos públicos.

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

Projeto de Lei nº 692/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 694/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em análise visa declarar
de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Ciclismo, com sede no Município
de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  694/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Divinopolitana de Ciclismo, com sede no Município de Divinópolis.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  5º,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública; e, no art. 58, que
seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes
não são remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios.

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

Projeto de Lei nº 694/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 730/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição de lei em epígrafe,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  5.668/2014,  visa  declarar  de
utilidade  pública  a  Fundação  Cultural  de  Guaxupé,  com  sede  no  Município  de
Guaxupé.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  730/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Fundação Cultural de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 45, § 1º, 109, § 3º, e
113, parágrafo único, vedam a remuneração de seus diretores e conselheiros; e, com
relação à dissolução da entidade, deve ser observado o art. 69 do Código Civil, que
determina a incorporação de seu patrimônio remanescente a outra fundação que se
proponha a fim igual ou semelhante ao da entidade dissolvida.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 730/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  João  Alberto  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 539/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 539/2015, resultante do
desarquivamento  do  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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  539/2015  pretende  instituir  a  política  estadual  de

descentralização da execução de medida socioeducativa de internação aplicada a
adolescentes infratores, estabelecendo parâmetros organizacionais administrativos e
físicos  das  unidades  de  atendimento  onde  a  medida  é  cumprida.  Para  tanto,  a
proposição  determina  que  a  descentralização  do  atendimento  dar-se-á  com  a
efetivação da “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  –,  criado  pela  Lei  Federal  nº
12.594, de 18/1/2012. Segundo o projeto, unidade de atendimento socioeducativo é o
espaço  que  unifica,  concentra  e  integra  o  atendimento  ao  adolescente,  com
autonomia técnica e administrativa e quadro próprio de servidores públicos, para o
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desenvolvimento de projeto pedagógico específico.
Em  seguida,  a  proposição traça  as  diretrizes  e  os  objetivos  da  política  que se

pretende estabelecer.
Como  instrumentos  para  efetivação  da  política  estabelecida  pelo  projeto,  são

indicados, em seu art. 4º, o plano estadual, o sistema estadual, o fundo estadual e a
cooperação entre entes públicos de diferentes níveis de poder e entes privados. O
modo  de  atuação  dos  referidos  instrumentos  são  listados  nos  incisos  I  a  III  do
parágrafo único do referido artigo.

Em seu art. 5º, a proposição determina a priorização do atendimento específico aos
adolescentes  que  apresentem  problemas  de  dependência  química  por  meio  do
projeto pedagógico, das instalações e das ações da unidade de atendimento.

No art. 6º, o projeto traça diretrizes para o atendimento na unidade socioeducativa,
que  deverá  levar  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”.

O projeto faculta aos demais órgãos públicos estaduais, em especial aqueles das
áreas de saúde,  de segurança pública e de assistência social,  a  possibilidade de
“dotar-se dos princípios, objetivos, ações e serviços” da política nele estabelecida.

A Constituição Federal  estabeleceu a  competência  concorrente  da  União  e  dos
estados membros para legislar sobre proteção à infância e à juventude em seu art.
24, XV. Ao exercitar sua competência legislativa, a União promulgou a Lei Federal nº
12.594,  de 2012,  que instituiu o Sinase e regulamentou a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, entre outras
providências.

A referida  lei  traçou  as  normas  gerais  para  a  execução  das  medidas  a  serem
aplicadas aos adolescentes infratores, entre elas a medida de internação. Para tanto,
o § 1º de seu art.  1º instituiu o Sinase, que é “o conjunto ordenado de princípios,
regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se
nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os
planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito
com a lei”.
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Na implementação do sistema, a Lei Federal nº 12.594 guardou observância ao
princípio  federativo,  ao  estabelecer  que  o  Sinase  será  integrado  pelos  sistemas
estaduais e municipais responsáveis pela implementação e execução dos respectivos
programas  de  atendimento  aos  adolescentes  infratores,  assegurando-lhes
expressamente  a  liberdade  de  conformação  organizacional  e  de  funcionamento,
observadas as diretrizes nela estabelecidas. É o que dispõe o art. 2º da referida lei
federal.

E a própria lei  federal que instituiu o Sinase reforça sua obediência ao princípio
federativo,  ao  assinalar  expressamente em seu art.  4º,  III  e  IV,  que compete aos
estados membros, respectivamente, criar,  desenvolver e manter programas para a
execução  das  medidas  socioeducativas  de  semiliberdade  e  internação;  e  editar
normas complementares para a organização e o funcionamento do seu sistema de
atendimento e dos sistemas municipais.

Firmadas essas premissas, é de se concluir que a competência para a organização
do serviço de atendimento ao adolescente  submetido  ao  cumprimento de  medida
socioeducativa de internação deve ser objeto de lei estadual, encontrando-se dentro
dos limites fixados pela competência legislativa outorgada pela Carta da República
aos estados membros.

Entretanto, a inauguração do processo legislativo que venha versar sobre o tema
cabe exclusivamente ao governador do Estado, por força do disposto no art. 66, III,
“e”,  combinado com o art.  90,  XIV,  da Constituição do Estado.  Assim é porque a
política estadual cuja implantação é pretendida pelo projeto de lei em análise busca
promover  a  reorganização  dos  órgãos  públicos  estaduais  responsáveis  pela
execução  de  medidas  socioeducativas  aplicadas  a  adolescentes  infratores,
descentralizando sua atuação administrativa (art. 1º) e determinando a implantação
de novas unidades de atendimento (art. 2°, I, II; art. 3º, I), às quais será outorgada
autonomia técnica e administrativa (art.  1º, § 2º), com diretrizes de atendimento e
qualificação pessoal dos servidores previamente definidas (art. 2º, IV, V e VI; art. 3º,
II, IV e V; art. 5º; art. 6º).

Ou seja, as normas veiculadas no projeto tratam da organização da administração
direta estadual e, portanto, impedem que o processo legislativo seja inaugurado por
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outro  ator  que  não  o  governador  do  Estado,  sob  pena  de  irremissível
inconstitucionalidade formal.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 539/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Isauro Calais.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 373/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Administração Pública
requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ofício  ao
presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig – solicitando
informações sobre o servidor Fernando Pereira Gomes Neto, lotado no Hospital João
XXIII, em Belo Horizonte, para apuração de eventual acumulação ilegal de cargos.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  7/4/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa obter informação do presidente da Fhemig sobre a

situação funcional do servidor Fernando Pereira Gomes Neto, Masp n° 1040151-1,
lotado  no  Hospital  João  XXIII,  em  Belo  Horizonte,  para  apuração  de  eventual
acumulação ilegal de cargos.

O pedido de informações é um dos instrumentos disponíveis ao órgão legislativo
estadual para o exercício da sua competência de fiscalização e controle, conforme
prevê o art. 54 da Constituição Estadual:

“Art.  54  –  A Assembleia  Legislativa  ou  qualquer  de  suas  comissões  poderão
convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da administração indireta ou
titular de órgão diretamente subordinado ao Governador do Estado para prestarem,
pessoalmente,  informações  sobre assunto  previamente  determinado,  sob pena de
responsabilidade, no caso de ausência injustificada.
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(...)
§ 3º – A Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente

de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar  e a
outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização”.

O art. 62, inciso XXXI, da Constituição Estadual, conferiu à Assembleia Legislativa a
prerrogativa  de  fiscalizar  e controlar  os  atos  do Poder  Executivo,  incluídos os  da
administração indireta.

O inciso X do art. 49 da Constituição da República estabelece como competência
do Poder Legislativo a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, bem
como os arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, os quais, em simetria, atribuem ao
Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado.

É necessário ressaltar que o art. 46, inciso III, do Regimento Interno desta Casa
assegurou ao deputado o direito de encaminhar, por meio da Mesa da Assembleia
Legislativa, pedido escrito de informação a autoridades públicas. O art. 79, inciso VIII,
alínea “c”, ainda, prevê a competência da Mesa da Assembleia para, privativamente,
emitir  parecer  sobre  os  requerimentos  sobre  pedido  de  informações,  somente  o
admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a
fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

Sobre  a  matéria  constante  na  proposição,  destacamos  que  o  art.  37,  XVI,  da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998,
estabelece a proibição da acumulação remunerada de cargos públicos, exceto nos
seguintes casos: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico
ou científico;  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de  profissionais  de  saúde,  com
profissões regulamentadas.

Ademais,  é  entendimento  desse  colegiado  que,  no  exercício  da  prerrogativa
fiscalizadora que lhes compete, têm os parlamentares o direito e o dever de requerer
informações que subsidiem sua atuação no exercício da representação em busca de
solução para os problemas apresentados ao Estado pela população.

Diante  do  que  foi  exposto,  entendemos  inexistir  óbice  jurídico  à  aprovação  da
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proposição em comento, tendo em vista que a pretensão possui pertinência com o
exercício das atribuições de fiscalização e controle dos atos administrativos do Poder
Executivo previstas constitucionalmente para o Poder Legislativo.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 373/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015

ATA
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 28/4/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e 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 30/2015 – Projetos de Lei nºs
1.195 a 1.248/2015 – Requerimento nº  528/2015 – Requerimentos Ordinários  nºs
1.089 a 1.109/2015 – Proposições Não Recebidas: Projetos de lei  dos deputados
Fabiano  Tolentino  (2)  e  Gustavo  Corrêa  –  Questões  de  Ordem;  chamada  para
recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Dilzon Melo e Alencar da
Silveira Jr. – Suspensão e Reabertura da Reunião – Encerramento – Ordem do Dia.

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

Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio
Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cabo Júlio –
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  Avelar  Oliveira  –
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 Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro
Genaro  –  Léo Portela  –  Luiz  Humberto Carneiro  – Marília  Campos – Missionário
Márcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –
Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento
Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander
Borges.
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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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

– A deputada Ione Pinheiro, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Dos Srs. Cleber José Pevidor da Silva e José das Dores Soares, presidentes das
Câmaras  Municipais  de  Lavras  e  de  Porto  Firme,  respectivamente,  declarando  o
apoio  dessas  casas  legislativas  ao  Movimento  dos  Atingidos  pela  Lei  100  e
solicitando a adoção das medidas cabíveis para a resolução da questão. (Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015.)

Do Sr. Eduardo de Souza Maia, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do
Ministério Público de Minas Gerais, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto
de Lei nº 8/2015. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.).

Do  Sr.  José  Antonio  Cafiero,  cônsul-geral  da  República  Argentina  em  Belo
Horizonte, protestando contra pronunciamentos dos deputados João Leite, Celinho do
Sinttrocel e Antônio Jorge em que, ao tratar da gestão da Usiminas e da Usimec,
teriam desqualificado o povo argentino. (– À Comissão de Turismo.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30/2015
Acrescenta o § 5º ao art. 198 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – O art. 198 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 198 – (…)
§ 5º  – Para  consecução do enunciado no inciso I,  o  Estado deverá garantir  os

meios para que, progressivamente, seja universalizado o acesso a escolas em tempo
integral  para  os  alunos  do  ensino  fundamental,  com  cronograma  definido  em  lei
atendendo a 50% (cinquenta por cento) das matrículas em dez anos, a contar da
publicação desta emenda à Constituição.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto no § 5º, o poder público criará,
no prazo de dois anos,  o padrão da unidade escolar,  em período integral,  com o
objetivo experimental de aperfeiçoamento do modelo.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Nozinho  –  Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antônio  Carlos

Arantes – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Bosco – Braulio Braz – Carlos Pimenta –
Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Duarte Bechir –
Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe
Attiê – Gustavo Valadares – Inácio Franco – João Leite – Noraldino Júnior – Paulo
Lamac – Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Thiago Cota –
Tiago Ulisses – Ulysses Gomes – Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por objetivo incluir  no
Texto Constitucional a previsão de que a oferta de educação fundamental em tempo
integral seja progressivamente universalizada em Minas Gerais.

A escola  de  tempo  integral  permite  oferecer  atividades  pedagógicas,  culturais,
recreativas  e  esportivas,  possibilitando  o  desenvolvimento  global  dos  estudantes.
Além disso, a ampliação da jornada escolar contribui para o sucesso dos alunos no
rendimento  acadêmico,  ao  possibilitar  horários  de  reforço  e  acompanhamento
individualizado.  Vale  lembrar  que  os  alunos  brasileiros  estão  entre  aqueles  com
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menor tempo de permanência diária na escola, cerca de quatro horas apenas, em
comparação com experiências internacionais.

Considerando que a Constituição do Estado em seu art. 198, inciso I, faz apenas
uma referência a uma jornada de oito horas, permanece assim a falta de previsão
constitucional  com vistas a ampliação da jornada escolar para a escola de tempo
integral, o que se pretende corrigir com esta proposição. Destaca-se ainda que a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 10.172, de 2001), em seu art. 34,
§ 2º, preconiza a progressiva implantação do ensino em tempo integral, a critério dos
sistemas de ensino, para os alunos do ensino fundamental.

Está,  portanto,  demonstrada  a  importância  do  debate  desta  proposta  de  que  o
regime de tempo integral conste do rol de atribuições do Estado para a efetivação do
direito  à  educação  inscrito  na  Carta  Política  Estadual,  considerando  que  é  das
diretrizes constitucionais que decorrem todas as políticas públicas implementadas por
sucessivos governos, bem como é nela que se fundamenta toda a normativa legal e
infralegal no campo da educação.

Por  fim  destaca-se  que  o  Plano  Nacional  de  Educação  vigente  contém  meta
específica sobre o tema: a meta 6, que prevê que, até 2024, a oferta de educação em
tempo integral atinja, no mínimo, 50% das escolas públicas e 25% dos alunos. Neste
sentido, julgamos que a inclusão do tema na Constituição Estadual, entre os deveres
do  Estado  para  com  a  educação,  pode  dar  novo  alento  e  impulsionar  a  efetiva
universalização desse modelo em Minas Gerais, com ganhos significativos para os
nossos alunos.

No Brasil, inúmeras experiências educacionais, que tiveram Darcy Ribeiro como um
de seus precursores, demonstram que o ensino fundamental  em tempo integral  é
condição básica para a melhoria da educação como um todo e da competitividade do
País. Dos Cieps, no Rio de Janeiro, às Escolas Municipais de Americana, no Estado
de São Paulo, além da experiência de São Gonçalo do Rio Abaixo, aqui em Minas
Gerais, onde – como prefeito – implantei duas escolas nesse modelo, as vantagens
de manter as crianças ao abrigo e com a orientação escolar durante, pelo menos,
sete horas diárias, devem ser aplaudidas.
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Por  essas  razões,  espero  contar  com  o  apoio  dos  ilustres  parlamentares  para
aprovar esta proposta de emenda à Constituição.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.195/2015
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  criar  autarquia  territorial  para  o  desenvolvimento

integrado do Médio Rio Piracicaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar,  nos  termos  do  art.  51  da

Constituição  do  Estado,  autarquia  territorial  para  o  desenvolvimento  integrado  do
Médio Rio Piracicaba.

Parágrafo único – A autarquia de que trata o caput será uma entidade territorial e
especial, com caráter técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento
e viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado dos municípios da Bacia
Hidrográfica  do  Médio  Rio  Piracicaba,  com autonomia  administrativa  e  financeira,
personalidade  jurídica  de  direito  público,  prazo  de  duração  indeterminado,  sob  a
denominação de Agência de Desenvolvimento Integrado do Médio Rio Piracicaba –
Adimepi.

Art. 2º – Integram a área de abrangência da Adimepi os municípios integrantes da
Bacia Hidrográfica do Médio Rio Piracicaba.

Parágrafo  único  –  O  disposto  no  art.  2º  será  apurado  de  acordo  com  mapa
elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA.

Art. 3º – A Adimepi tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e
social da região do Médio Rio Piracicaba, competindo a ela:

I – formular e propor diretrizes, planos e ações necessários ao desenvolvimento
econômico e  social  da  região,  compatibilizando-os com as políticas  dos  governos
federal e estadual;

II  –  planejar,  coordenar,  supervisionar,  orientar  e  executar  a  formulação  e  a
implantação  de  plano,  programa,  projeto  ou  atividade,  em  consonância  com  os
objetivos definidos;

III – observar os interesses da região e articular formas de atuação com os demais
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órgãos  e  entidades  dos  Poderes  Executivos  Municipais,  Estadual  e  Federal  que
atuam na região;

IV – identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos necessários
ao desenvolvimento da região;

V – promover a cooperação entre as entidades públicas e privadas, nacionais ou
internacionais,  que  atuem  nas  áreas  de  desenvolvimento  da  região,  apoiando  e
acompanhando as respectivas iniciativas;

VI  –  articular-se com os organismos competentes,  tendo em vista  a  fixação de
critérios  de  concessão  de  estímulos  fiscais  e  financeiros,  visando  à  atração  de
investimentos e à indução do desenvolvimento empresarial da região;

VII – planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar plano, programa, projeto
ou atividade relacionados com a proteção e a conservação do patrimônio cultural,
histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e o desenvolvimento do turismo
ecológico e rural;

VIII – exercer outras atividades correlatas.
Art.  4º  –  A estrutura  orgânica  da  Adimepi,  as  competências  e  a  descrição das

unidades administrativas serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado
por decreto do governador do Estado.

§  1º  –  Fica  assegurada a  existência  de  unidade  colegiada de  direção superior
responsável pela gestão da Adimepi, garantindo-se a presença de representantes da
região de interesse e com objetivo de:

I – definir, em conformidade com as orientações governamentais, as políticas e as
diretrizes para os planos e os programas de trabalho da autarquia;

II – aprovar as propostas do plano de ação e o orçamento anual e plurianual da
autarquia;

III  –  avaliar  as  atividades  da  autarquia  e  propor  medidas  que  visem  ao  seu
aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento de seus objetivos;

IV – acompanhar e avaliar as condições para a celebração de convênios, contratos,
acordos e ajustes dos quais a autarquia seja participante;

V  –  opinar  sobre  os  relatórios,  as  prestações  de  contas  anuais  e  a  situação
econômico-financeira da autarquia;
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VI – elaborar e aprovar o seu regimento interno;
VII – exercer atividades correlatas com as especificadas nos incisos I a VI.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Nozinho
Justificação:  A proposição  trata  da  criação  e  das  competências  da  Agência  de

Desenvolvimento  Integrado  do  Médio  Rio  Piracicaba  –  Adimepi  –,  instituição
autônoma,  classificada  como  autarquia  sob  regime  especial  com  a  finalidade
institucional  de  promover  o  desenvolvimento  social  e  econômico  de  sua área  de
atuação.

Este  projeto  tem  como  premissa  a  adoção  de  política  afirmativa  e  diretrizes  e
instrumentos para o desenvolvimento da região abrangida pela Bacia Hidrográfica do
Médio Rio Piracicaba, com objetivo claro de promover o desenvolvimento econômico
e  social  da  região,  a  implementação  e  a  promoção  de  ações  de  articulação
institucional,  de  mobilização  e  divulgação  para  estimular  investimentos  e
empreendimentos que modernizem o setor produtivo.

Apesar de dinâmica e vigorosa, com economia fortemente assentada na atividade
minerária,  a  região  ainda  precisa  conquistar  um  nível  de  desenvolvimento  que
satisfaça,  em  sua  plenitude,  a  melhoria  nas  condições  de  vida  do  cidadão local,
considerados os graves problemas, especialmente de ordem estrutural, que estão a
clamar por ações específicas por parte da Estado.

Nesse sentido, entendemos ser fundamental que a região tenha um órgão que sirva
de  fórum  para  as  discussões  sobre  as  estratégias  e  o  planejamento  das  ações
voltadas ao desenvolvimento e ao aumento da produção e da competitividade locais.

O potencial  de desenvolvimento  da região  se elevará sensivelmente a partir  da
implementação  de  políticas  públicas  adequadas  de  planejamento,  tendo  como
premissa básica o desenvolvimento regional,  não mais priorizando somente ações
pontuais como ocorre há anos. A Adimepi atenderá os 17 municípios que integram a
Bacia Hidrográfica do Médio Rio Piracicaba.

O evidente mérito da proposição será, com certeza, percebido pelo ilustre amigo
governador  do  Estado,  que  se  juntará  na  intenção  de  conceder  ao  grupo  de
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municípios da região melhores condições de alcançar o seu desenvolvimento.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Turismo para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.196/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rodeiro o trecho de rodovia que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia LMG-

850 – do Km 9,250 ao Km 11,40 – que corta o Município de Rodeiro em área urbana.
Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rodeiro o trecho

de rodovia de que trata o art. 1º.
Parágrafo único – O trecho de rodovia a que se refere o caput deste artigo passa a

integrar o perímetro urbano do município de Rodeiro e destina-se à instalação de via
urbana.

Art. 3º – O trecho de rodovia de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Tito Torres
Justificação: O trecho da rodovia de que trata esta proposição corta a área urbana

do  Município  de  Rodeiro,  com  aproximadamente  2.150m,  sendo  imóvel  de  uso
comum,  de  propriedade  do  Estado,  sob  a  jurisdição do DER-MG.  A via  corta  os
Bairros Francisco Gastão da Silva, Industrial,  Vista Alegre e Henrique Vanelli,  que
contam com cerca de 300 moradores.

O trecho em questão já conta, em partes, com iluminação pública, asfalto e estrada
cascalhada. O intuito do município é reestruturar a via criando um trevo/rotatória e um
canteiro para dividir parte do trecho. O objetivo é melhorar o tráfego e a segurança
para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, inclusive o tráfego em horário de
pico dos estudantes – um dos públicos que mais fazem uso da via.

Com  a  desafetação,  o  principal  propósito  é  realizar  melhorias  na  via,  com  as
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necessárias  obras  de  infraestrutura,  para  atender  de  forma  mais  satisfatória  à
população rodeirense.

Ressaltamos que a solicitada desafetação atende ao interesse público, que deve
nortear o negócio jurídico em causa, conforme prevê o parágrafo único do art. 2º do
projeto, que estabelece que a área será destinada à instalação de via urbana que
integrará o perímetro urbano do município.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez
que o art. 3º da proposição prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for
utilizado com a finalidade prevista.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos
municípios e do Distrito Federal, estabelece, no § 2º de seu art. 105, que a alienação
de  patrimônio  público  somente  pode  ser  realizada  se  autorizada  pelo  Poder
Legislativo. Em decorrência desse dispositivo, essa autorização é imprescindível.

Diante da importância deste projeto, contamos com o apoio dos nobres 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 1.197/2015
Acrescenta o § 3º ao art. 39 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 39 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de

1989, o seguinte § 3º:
Art. 39 – (...)
“§ 3º – O quantitativo funeral de que trata este artigo será pago na sua integralidade

a quem de direito no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados a partir do 1º dia
útil posterior à apresentação do atestado de óbito e dos dados bancários, sem outras
formalidades.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
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Noraldino Júnior – Sargento Rodrigues.
Justificação: Apesar de o art. 39 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989,

determinar que o quantitativo funeral será pago pela repartição pagadora após ser
apresentado o atestado de óbito,  sem outras formalidades, há casos em que são
exigidos  documentos  extras,  dificultando  desnecessariamente  o  cumprimento  da
legislação em vigor.

Como  exemplo,  mencionamos  um  caso  em  que  foi  exigido  da  viúva  que
apresentasse os seguintes documentos, autenticados em cartório: certidão de óbito;
certidão  de  casamento  com  data  recente;  último  demonstrativo  de  pagamento;
carteira  de  identidade  e  CPF  da  viúva;  comprovante  de  residência;  e  os  dados
bancários.

Após ter a viúva conseguido os documentos, o servidor, mostrando desconhecer o
parágrafo  único  do  art.  5º  do  Decreto  nº  83.936,  de  1979,  que diz  que qualquer
funcionário público,  civil  ou militar  em atividade poderá autenticar os documentos,
exigiu que fossem autenticados em cartório, onerando ainda mais a viúva. Além do
prejuízo causado, a indenização demorou um mês para ser paga. Considerando a
situação  de  vulnerabilidade  em  que  se  encontrava  a  família,  tal  demora  não  se
mostrou razoável.

Pelas razões apresentadas faz-se necessário dar à legislação vigente maior clareza
ao mencionar o termo “sem outras formalidades”, e maior razoabilidade ao definir o
que o pagamento deverá ser feito “até 10 dias úteis, contados a partir do 1º dia útil
posterior à apresentação do atestado de óbito e dos dados bancários”.

– 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 1.198/2015
Institui o Dia Estadual do Vaqueiro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Vaqueiro, a ser comemorado, anualmente,

no dia 29 de setembro.
Art.  2º  –  As  solenidades  comemorativas  ao  Dia  Estadual  do  Vaqueiro  serão

elaboradas com o apoio do Poder Executivo e demais instituições competentes, e a
data passa a integrar o calendário oficial dos eventos do Estado.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A presente proposição visa instituir o Dia Estadual do Vaqueiro a ser

celebrado, anualmente, no dia 29 de setembro, data nacional que homenageia essa
profissão.

Nos termos do art. 215, § 2º, da Constituição da República, “a lei disporá sobre a
fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos
étnicos nacionais”.

Ora, o vaqueiro mineiro é figura típica que contribui para manter viva a história do
homem do campo, sendo objeto de canções, cordéis, verso e prosa, legítimo sujeito
da cultura brasileira.

Desse modo, diante de sua importância é que contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição, como forma de reconhecimento desses
trabalhadores do campo.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.199/2015
Dispõe sobre a aquisição de viaturas com para-brisas blindados para as Polícias

Civil e Militar do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os editais destinados a aquisição de viaturas para as Polícias Civil e Militar

do Estado deverão conter, como especificação, para-brisas equipados com sistema
de blindagem contra disparos balísticos, na forma do regulamento

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação:  Com  o  crescimento  da  violência  e  a  consequente  evolução  do

armamento que se encontra em poder  de  criminosos, o presente projeto tem por
objetivo aumentar a segurança dos policiais que se encontram diariamente nas ruas,
realizando policiamento ostensivo, investigações ou operações táticas.
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Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a 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 1.200/2015
Institui a Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens  tem como objetivo  a  manutenção  e  a  melhoria  do  modo  de  vida  e  o
desenvolvimento  local  das  comunidades  atingidas  pela  construção  de  usinas
hidrelétricas e de barragens com outras finalidades.

Parágrafo único – Consideram-se, para efeito desta lei:
I  –  comunidades  atingidas  pela  construção  de  barragens:  os  grupos  sociais

afetados direta ou indiretamente, a jusante e a montante, por barragens e obras de
infraestrutura ligadas a elas, já construídas ou projetadas pelo poder público ou por
pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

II – grandes barragens: as barragens com altura igual ou superior a 15m (quinze
metros), contados do alicerce; e as barragens com altura entre 5m (cinco metros) e
15m (quinze metros) e com reservatório com capacidade superior a 3.000.000m³ (três
milhões de metros cúbicos).

Art. 2º – São finalidades desta política:
I – assegurar a melhoria das condições de vida das comunidades atingidas pela

construção de barragens, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e
regionais;

II – prestar apoio e assistência especial às comunidades atingidas pela construção
de barragens, objetivando reduzir os impactos negativos dela decorrentes através da
universalidade, da integralidade e da equanimidade dos serviços prestados;

III – garantir às comunidades atingidas pela construção de barragens meios para
sua autossustentação e reprodução de suas condições de vida;
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IV  –  assegurar  às  comunidades  atingidas  pela  construção  de  barragens  a
possibilidade de livre escolha de seus meios de vida, de sua subsistência e de seu
desenvolvimento integral;

V  –  promover  o  respeito  através  da  garantia  à  organização  social,  aos  usos,
costumes e tradições das comunidades atingidas pela construção de barragens, a
todos os seus bens, a seus modos de viver, criar e fazer e a seus valores culturais e
artísticos e demais formas de expressão;

VI  –  executar,  com  a  anuência  das  comunidades  atingidas  pela  construção  de
barragens e com sua participação, ações, programas e projetos que as beneficiem,
especialmente nas áreas de reassentamento;

VII  –  garantir  às  comunidades atingidas  pela  construção de barragens  a  posse
permanente  e  o  uso  exclusivo  das  riquezas  naturais  existentes  nas  áreas  de
reassentamento;

VIII – proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural e as demais formas de
referência  à  identidade,  à  ação  e  à  história  das  comunidades  atingidas  pela
construção de barragens.

Parágrafo único – O apoio e a assistência especial de que trata este artigo não
excluem o  acesso das  comunidades  atingidas  pela  construção  de barragens  aos
meios de apoio e assistência assegurados aos demais brasileiros.

Art. 3º – As ações de assistência e apoio às comunidades atingidas por barragens
relativas  a  saúde,  educação  e  atividades  produtivas  se  darão  de  forma  a  se
integrarem institucionalmente entre si e com as de proteção ambiental e defesa das
terras ocupadas por elas.

Art. 4º – São objetivos desta política :
I  –  a  promoção  da  agricultura,  da  pecuária,  da  pesca,  do  extrativismo  e  do

artesanato,  de  forma  sustentável,  viabilizando  os  meios  necessários  para  o
beneficiamento, a armazenagem e a comercialização dos bens resultantes dessas
atividades nas áreas de reassentamento;

II  –  a  promoção  do  desenvolvimento  do  comércio  e  da  prestação  de  serviços,
especialmente de pequenos e médios empreendimentos locais;

III – a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético contido
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nas terras atingidas pela construção de barragens, inclusive mantendo e ampliando
bancos de germoplasma;

IV – a preservação e a conservação ambiental das terras atingidas pela construção
de barragens e de seu entorno, especialmente dos recursos hídricos, da fauna e da
flora nativas;

V – o estímulo à cultura e ao lazer;
VI – a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino;
VII  –  a  efetividade  das  ações  e  serviços públicos  de  saúde,  compreendendo  o

saneamento básico, a nutrição, a habitação, a educação, a educação sanitária e o
transporte público.

Art. 5º – Constituem instrumentos desta política:
I – o crédito;
II – a pesquisa;
III – a assistência técnica e a extensão rural;
IV – o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo;
V – o ensino;
VI – a vigilância em saúde;
VII – a proteção ambiental;
VIII – a assistência social;
IX – a habitação.
Art. 6º – São diretrizes desta política:
I – garantir a participação das comunidades atingidas pela construção de barragens

no monitoramento e na avaliação dos impactos sociais e ambientais causados pelos
empreendimentos e nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos;

II  –  respeitar  e  valorizar  as  diferentes práticas  tradicionais  e  as  especificidades
culturais,  ambientais,  tecnológicas  e  socioeconômicas  das  comunidades  atingidas
pela construção de barragens;

III  –  tratar  de  forma diferenciada cada comunidade  atingida  pela  construção de
barragens,  consideradas  as  condições  de  bem-estar  físico,  mental  e  social  e  as
formas de interação desses povos com a sociedade envolvente;
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IV – assegurar o desenvolvimento e a implementação de programas integrados de
ensino, aprendizagem e pesquisa para a oferta de educação escolar;

V – incentivar o uso de tecnologias consideradas apropriadas do ponto de vista
ambiental e local, respeitada a premissa da não geração de dependência tecnológica;

VI – recuperar as terras e os recursos hídricos que tenham sofrido processos de
degradação de seus recursos naturais;

VII  –  controlar  ambientalmente  as  atividades  modificadoras  do  meio  ambiente,
mesmo  aquelas  desenvolvidas  em  regiões  lindeiras  das  terras  atingidas  pela
construção de barragens;

VIII – plantar espécies nativas e recompor as populações nativas de animais.
Art. 7º – Esta política será formulada e executada com a participação direta das

comunidades atingidas por barragens, assegurado a elas o direito de participação em
todas as instâncias governamentais com a participação da sociedade civil que tratem
de questões pertinentes a esta lei.

§ 1º – A política poderá contar com um órgão específico de gestão com a atribuição
de operacionalizar o disposto neste artigo.

§ 2º  – Na composição do órgão a que se refere o § 1º,  haverá paridade entre
representantes,  titulares  e  suplentes  de  órgãos  governamentais  e  entidades  da
sociedade civil, entre as quais deverão se incluir as que representem as populações
atingidas por barragens, que são beneficiárias diretas desta lei.

Art.  8º  –  O  Estado  propiciará  os  meios  e  disponibilizará  os  recursos  públicos
suficientes  para  o  exercício  e  a  implementação  dos  direitos  das  comunidades
atingidas pela construção de barragens.

§  1º  –  A destinação  de  recursos  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  será
suplementar aos compromissos estabelecidos entre as comunidades atingidas pela
construção de barragens e as  empresas, privadas ou públicas,  responsáveis  pela
construção e operação de cada empreendimento e não terá repercussão sobre as
respectivas indenizações devidas por lei.

§  2º  –  Os recursos  descritos  no  caput deste  artigo  não  se confundem  com os
destinados  aos  programas  de  ações  e  medidas  mitigadoras,  compensatórias  ou
condicionantes solicitadas ao empreendedor pelo órgão ambiental técnico.
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Art. 9º – Esta política será executada com recursos públicos e privados.
§ 1º – Constituem fontes de recursos desta política:
I  –  dotações  orçamentárias  do  Estado  e  créditos  adicionais  que  lhe  forem

destinados;
II – repasses da União;
III – recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes celebrados com

instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
IV – recursos das exigibilidades do sistema público de financiamento estadual  e

federal;
V – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VI  –  a  integralidade  dos  recursos  recebidos  pelo  Estado  como  compensação

financeira pelo resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de
energia  elétrica,  nos termos das Leis Federais  nºs  7.990,  de 28  de dezembro de
1989;  8.001,  de 13 de março de 1990, e 9.648, de 27 de maio de 1998,  e suas
alterações;

VII – outras rendas, bens e valores a ela destinados.
§ 2º – As dotações orçamentárias anuais do Estado destinadas à execução desta

política não serão inferiores, em termos reais, à média aritmética das dotações do
triênio imediatamente anterior.

§ 3º – Os recursos a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser utilizados como
garantia  das  operações  de  crédito  e  subsídio  dos  encargos  a  elas  relativos,  nos
termos da legislação em vigor.

Art. 10 – É vedada a concessão de incentivos do poder público a atividades que
interfiram  ou  causem  impacto  negativo  sobre  as  comunidades  atingidas  pela
construção de barragens, tal como a construção de estradas.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Elismar Prado – Rogério Correia.
Justificação: Conforme dados da Comissão Mundial de Barragens, ligada à ONU,

no  Brasil,  cerca  de  1  milhão  de  pessoas  já  foram  expulsas  de  suas  terras  para
construção de usinas hidrelétricas.
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Barragens trazem enormes perdas sociais e ambientais, que, na imensa maioria
das vezes, não são reparadas. Quem mais sofre com essa situação são as famílias
expulsas, especialmente os trabalhadores rurais, que precisam reconstruir sua vida
em outro lugar, muitas vezes sem indenização suficiente, sem nenhuma assistência e
sem  condições  de  tirar  o  sustento  imediato  na  nova  terra,  quando  conseguem
conquistá-la, e não engrossam as cifras do êxodo rural.

Além dessa questão,  há  a  situação das comunidades  atingidas  remanescentes,
desestruturadas com a saída de parte da população e a perda de área territorial. A
realidade da barranca dos lagos formados  em nossos rios,  com a  construção de
barragens,  é  extremamente  dura:  famílias  isoladas,  comércio  falido,  sistema  de
transportes  desarticulado,  dificuldade  de  escoar  a  produção,  comunidades
abandonadas  pelo  poder  público,  sem  saúde,  educação  ou  conservação  das
estradas.

Acreditamos que o Estado tem condições de promover políticas públicas capazes
de  amenizar  essa  situação.  Para  isso,  estamos  propondo  a  destinação  da
compensação financeira que o Estado recebe pela exploração de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica às famílias que são atingidas por barragens,
sejam elas deslocadas ou remanescentes das áreas alagadas. Esses recursos são
recebidos pelo Estado como compensação pela  perda de áreas territoriais  e pelo
impacto dessa perda na economia.

Nada mais justo que os royalties serem destinados àqueles que sofrem diretamente
as consequências  do problema que possibilitou a percepção, pelo Estado,  desses
recursos. Com eles, o Estado tem condições de construir uma política de apoio às
famílias  atingidas  através  da  construção  de  programas  capazes  de  retomar  o
desenvolvimento nas regiões onde foram construídas usinas hidrelétricas.

– 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 1.201/2015
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Amor e Restauração – Apar –,

com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  Amor  e
Restauração – Apar –, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Léo Portela
Justificação: Associação Projeto Amor e Restauração tem como objetivo o apoio a

crianças e adolescentes em diversas áreas, como esporte, lazer e orientação familiar.
Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, motivo pelo qual faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

Por essas razões, conto 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 1.202/2015
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pica Pau Amarelo, 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  Comunitária  Pica  Pau

Amarelo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Antônio Jorge
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Creche Comunitária Pica Pau Amarelo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A  creche  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo

indeterminado.  Entre  outros  objetivos,  tem  como  finalidade:  o  atendimento  de
crianças de 2 a 6 anos, por meio de abrigo, alimentação, hábitos de higiene, auxílio
na  educação  e  promoção  da  saúde,  norteando-se  pelos  princípios  de
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desenvolvimento  integral  em  seus  aspectos  físicos,  afetivos  e  cognitivos  para  o
exercício da cidadania.

Como  princípio,  a  instituição  pauta  suas  ações  no  respeito  à  dignidade  e  aos
direitos das crianças em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais,
étnicas e religiosas, sem discriminação, e, acima de tudo, numa concepção que faz
do brincar  a  forma privilegiada  de expressão do pensamento  e  de  integração da
criança.

Considerando a missão e os objetivos dessa instituição, solicito o apoio dos meus
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 1.203/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Dom  Bosco  de  Comunicação  de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Dom  Bosco  de

Comunicação de Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Sociedade Dom

Bosco de Comunicação de Muzambinho e o compromisso fiel com suas finalidades
estatuárias,  buscamos  declarar  a  entidade  como  de  utilidade  pública.  Essa
declaração  permitirá  que  se  torne  apta  a  realizar  projetos  maiores  no
desenvolvimento de suas atividades.

Diante  do  importante  trabalho  que  realiza,  por  certo  a  instituição  terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto
de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.204/2015
Declara de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede no Município de

Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede

no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
João Leite
Justificação:  A Associação  Nova  Aliança  é  uma  entidade  dedicada  a  apoiar  e

desenvolver ações para defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser
humano  e  do  meio  ambiente,  através  de  serviços  e  assistência  social  gratuita  e
permanente, tais como atividades de educação profissional, especial e ambiental.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade
pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a
comunidade,  razão  pela  qual  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.205/2015
Institui a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia.
Parágrafo  único  –  A Semana  Estadual  Todos  Contra  a  Pedofilia  será  realizada

anualmente na semana em que se comemora o Dia das Crianças.
Art. 2º – A data ora instituída passará a constar do calendário oficial de eventos do

Estado.
Art. 3º – A Semana Estadual Todos contra a Pedofilia tem por objetivo conscientizar



1931
____________________________________________________________________________

a  população  através  de  procedimentos  informativos,  educativos,  organizativos,
palestras, audiência pública e conferências, a fim de que a sociedade possa conhecer
melhor o assunto e debater sobre iniciativas de combate ao crime de pedofilia.

Art.  4º  – Fica  o  Poder  Executivo,  em conjunto  com a  Secretaria  de  Estado de
Direitos Humanos, Participação Social  e Cidadania, autorizado a criar,  organizar e
implantar todas as ações a serem realizadas na semana.

Parágrafo  único  –  Para  a  realização  do  evento,  deverá  ser  criada,  com
antecedência mínima de cento e cinquenta dias, por ato conjunto do Poder Executivo,
através  da  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos,  Participação  Social  e
Cidadania, uma comissão paritária, composta por representantes da sociedade civil
organizada e do poder público, da Subsecretaria de Juventude e da Subsecretaria de
Políticas sobre Drogas, visando à organização e à realização do evento.

Art.  5º  – Poderá  o Poder Executivo firmar  parcerias  com a iniciativa  pública ou
privada,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  entidades  religiosas  e  universidades  para  a
realização e organização da semana de que trata esta lei.

Art.  6º  – Fica  o Poder  Executivo autorizado a,  juntamente  com a Secretaria  de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania e demais entidades
representativas, convidar representantes do governo federal, do governo do Estado e
de demais segmentos representativos da criança e do adolescente, para promoverem
e debaterem, em audiências públicas, conferências e palestras, ações que visem ao
combate ao crime de pedofilia.

Art. 7º – As demais normas necessárias à realização da Semana Estadual Todos
contra a Pedofilia deverão ser estabelecidas por ato próprio da Secretaria de Estado
de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania.

Art.  8º  – As despesas com a  execução da semana de que trata esta lei  serão
suportadas por recursos oriundos de dotação própria do Estado, suplementadas se
necessário.

Art.  9º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  cento  e  vinte  dias  a  contar  da  data  de  sua
publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Léo Portela
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Justificação: Este projeto de lei visa divulgar e difundir a responsabilidade estatal
contra a pedofilia, crime de extrema crueldade que vem sendo praticado dia após dia
contra nossos adolescentes e nossas crianças.

A  conscientização  e  enfrentamento  desse  crime  deve  ser  constante,  visando
garantir  a  integridade física  das crianças e  adolescentes.  É  sabido  que,  além  da
agressão  física,  que  pode  ocorrer,  a  estrutura  psíquica  e  familiar  pode  ficar
extremamente abalada em decorrência dessa crueldade.

Sabemos que a luta contra esse crime não deve ser somente nesta semana que se
pretende criar,  mas sim todos os dias.  Mas chamar a atenção para o fato nesse
período do ano possibilitará que trabalhemos mais efetivamente para tentar impedi-lo.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado  Fabiano
Tolentino. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 421/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.206/2015
Declara de utilidade pública a Associação de Músicos Evangélicos e Amigos da

Cultura de Nanuque – Amenac –, com sede no Município de Nanuque.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Músicos Evangélicos e

Amigos da Cultura de Nanuque – Amenac –, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação:  A  Associação  de  Músicos  Evangélicos  e  Amigos  da  Cultura  de

Nanuque é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade a difusão da
cultura musical para manutenção de uma banda e uma escola particular.

Compõe a associação um número ilimitado de sócios, sem distinção de cor, sexo,
nacionalidade e classe, com exceção de toxicômanos.

A  associação  é  mantida  por  contribuições  mensais  de  sócios,  donativos
particulares,  taxas  de  apresentações  musicais,  convênios  com  instituições
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financeiras,  industriais  ou comerciais  de qualquer  espécie  e por  auxílio  concedido
pelos poderes públicos municipais, estaduais e federais.

A Amenac tem prazo de funcionamento indeterminado. A entidade não remunera,
não concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus diretores,
sócios,  conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  pelo  exercício
específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens, dividendos, bonificações,
participações ou parcela do seu patrimônio. Sua diretoria e seu conselho fiscal são
reconhecidos por sua idoneidade moral, nada constando que desabone a conduta de
seus membros.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.207/2015
Dispõe sobre a criação do banheiro-família no âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Todos  os  shoppings e  centros  comerciais,  supermercados,  parques,

estádio  e  ginásios  esportivos,  cinemas,  teatros,  casas  de  shows e  espetáculos,
prédios públicos do Estado, entre outros locais com grande circulação de pessoas,
deverão ter ao menos um banheiro-família à disposição dos usuários.

Parágrafo único – Entende-se, para efeito do disposto no caput do artigo, banheiro-
família  como  aquele  utilizado  por  criança  com  menos  de  dez  anos  de  idade
acompanhada dos pais ou responsáveis.

Art. 2º – O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará as seguintes sanções:
I – multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);
II  –  multa  no  valor  de  R$5.000,00  (cinco  mil  reais)  e  suspensão  do  alvará  de

funcionamento por 30 dias na reincidência;
III – cassação do alvará de funcionamento na segunda reincidência.
Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Os  pais  sentem  desconforto  em  ter  que  entrar  com  um  filho  num

banheiro  que  não  respeita  a  intimidade  da  criança.  Um  pai  com  uma  filha,  por
exemplo,  que  necessite  utilizar  o  banheiro  público  para  criança,  quase  sempre
utilizará o banheiro masculino, ou então terá que solicitar a ajuda de alguma senhora
que esteja entrando num banheiro feminino para acompanhar a criança que irá fazer
as  suas  necessidades.  É  obvio  que  a  opção  de  pedir  a  uma  desconhecia  que
acompanhe a filha pode envolver riscos. Assim, a existência de um banheiro-família
termina com todos esses problemas.

Diante do exposto, entendemos que será oportuno que todos os prédios públicos do
Estado  com  circulação  de  pessoas  tenham  ao  menos  um  banheiro-família  à
disposição do público.

Contamos  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 540/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.208/2015
Declara de utilidade pública a Organização de Apoio à Juventude e à Família, com

sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Organização de Apoio a Juventude e

a Família, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Organização de

Apoio à Juventude e à Família e o compromisso fiel com suas finalidades estatuárias,
buscamos declarar a entidade como de utilidade pública. Essa declaração permitirá
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que se torne apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.
Diante  do  importante  trabalho  que  realiza,  a  instituição  por  certo  terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.209/2015
Dispõe sobre a instalação de leitores de impressão digital na entrada das agências

bancárias do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica determinada a instalação de leitores de impressão digital na entrada

das agências bancárias do Estado.
Art.  2º  –  O aparelho  deve  ser  instalado junto  à  porta  giratória  na  entrada  das

agências, ficando a porta liberada após a identificação digital do cliente.
Art.  3º  –  As  agências  bancárias  têm  um  prazo  de  cento  e  vinte  dias  para

implantação do sistema.
Parágrafo único – O não cumprimento desta lei  acarreta às agências bancárias,

multa no valor de R$800,00 (oitocentos reais) e, em caso de reincidência, o dobro do
valor.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Considerando  a  elevada  incidência  de  ocorrências  em  agências

bancárias  através  de  observação  da  movimentação  financeira  dos  clientes;
considerando as possibilidades de furtos, assaltos e até latrocínios aos clientes, após
a  saída  das  agências  bancárias;  considerando  que  o  acesso  às  agências  é
monitorado apenas por câmeras e detector de metais;  considerando como medida
preventiva, para diminuição de furtos e roubos, a instalação de leitores de impressão
digital  nas agências bancárias; justifica-se este projeto de lei no sentido de adotar
como obrigatoriedade a implantação do referido equipamento, uma vez que há maior
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eficiência e eficácia na prevenção de ocorrências, tendo em vista a relação custo-
benefício

Com a identificação das pessoas que entram na agência, é possível o controle dos
acessos e a respectiva identificação em caso de necessidade,  além de a medida
coibir  a  intenção  dos  marginais,  ampliando  as  perspectivas  de  segurança  e
preservando a integridade dos clientes e a credibilidade das agências.

–  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 1.210/2015
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guarani imóvel

de propriedade do Estado de Minas Gerais situado na altura do Km 12.500 ao Km
13.900, no referido município, na Rodovia MG-353, no trecho Guarani-Rio Novo, que
está compreendido no sistema rodoviário estadual.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: O Município de Guarani já é há tempos merecedor de uma benfeitoria

do porte que ora se amolda. A referida doação tem como escopo a regularização da
documentação das residências já edificadas no local.

Tal doação ainda trará uma grande melhoria ao ordenamento urbano do Município
de Guarani.

Assim sendo, apresentamos esta proposição, tendo em vista o relevante interesse
público  envolvido,  e contamos com o  apoio dos nobres 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 1.211/2015
Declara de utilidade pública a Associação Vista Alegre Country Clube, com sede no

Município de Paraopeba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  declarada de utilidade pública  a Associação Vista Alegre  Country

Clube, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Elismar Prado
Justificação: A Associação Vista Alegre Country Clube, fundada em 17/8/1970, é

uma entidade de direito privado, de caráter beneficente, sem fins lucrativo, com prazo
de  duração  indeterminado,  em  pleno  e  regular  funcionamento,  que  cumpre  suas
finalidades  estatuária  e  sociais.  A finalidade  da  Associação  é  promover  para  os
associados,  em  sua sede,  o  exercício  de  atividades  esportivas,  desenvolvendo a
educação física em todas as suas modalidades, e também promover  reuniões de
caracteres esportivo, cívico, estético, social e educativo, em geral. Presta, portanto,
relevante atividade social, que contribui para o progresso de Paraopeba.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.212/2015
Declara de utilidade pública o Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano,

Educacional e Desportivo – Iadhed –, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Assistencial  de

Desenvolvimento  Humano,  Educacional  e  Desportivo  –  Iadhed  –,  com  sede  no
Município de Uberaba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Elismar Prado
Justificação:  O Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e

Desportivo  –  Iadhed  –,  com  sede  no  Município  de  Uberaba,  foi  fundado  em
17/6/1994.
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O instituto  é  uma entidade  de  direito  privado,  de  caráter  beneficente,  sem  fins
lucrativos, com prazo de duração indeterminado, em pleno e regular funcionamento,
cumprindo suas finalidades estatuária e sociais.

Este instituto possui as seguintes finalidades: operacionalizar projetos de trabalhos
técnicos sociais;  proporcionar  a difusão e o civismo do desenvolvimento  humano,
intelectual e desportivo; viabilizar e contribuir para as ações sociais, educacionais e
desportivas;  promover  a  proteção  à  saúde  das  pessoas,  através  de  incentivo  ao
aleitamento  materno,  campanhas  de  combate  a  doenças  em  integração  com  os
órgãos  competentes;  promover  o  combate  à  pobreza,  através  de  incentivos  à
alimentação básica, campanha de distribuição de alimentos e agasalhos e integração
com órgãos e entidades em programas de geração de emprego e renda; promover
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho, através da promoção de
cursos  profissionalizantes  de  acordo  com  a  demanda  de  mercado;  promover  a
proteção do meio ambiente, através de integração com entidades afins; promover e
divulgar  a  cultura  em  conformidade  com  a  legislação  pertinente;  desenvolver  e
incentivar  o  desporto  educacional,  podendo  ainda  promover  atividades  de  lazer;
promover e incentivar a assistência social em toda a sua abrangência, possibilitando
o desenvolvimento da dignidade humana e o acesso aos direitos sociais assegurados
constitucionalmente  cidadão;  elaborar  projetos  e  firmar  convênios  com  órgãos  e
entidades  financeiras  para  atendimento  às  necessidades  da  comunidade;  realizar
seleção de recursos humanos,  através da organização e da operacionalização de
concursos  públicos,  processos  seletivos,  vestibulares,  avaliações  educacionais  ou
similares para entes públicos ou privados; atuar em coletas de dados e pesquisas, no
intuito de conhecer o ambiente estudado; firmar ajuste com instituições públicas ou
privadas  para  a  realização,  o  custeio e  a manutenção de projetos  de  assistência
social, educacional e de desporto.

Assim, o instituto presta relevante atividade social que contribui para o progresso
daquela municipalidade.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.213/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.913/2013)

Institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao bullying e
ao ciberbullying no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual Conscientização, Prevenção e Combate

ao  bullying e ao  ciberbullying, a ser realizada anualmente, na segunda semana do
mês de outubro.

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, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar – Pense –, do

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  os  profissionais  da  educação,
estudantes e pais vêm se surpreendendo com diversas manifestações de violência
entre os  diferentes atores sociais na escola.  Uma delas é o chamado  bullying.  O
bullying (do  inglês  bully,  que  significa  “valentão,  brigão”)  compreende
comportamentos  com  diversos  níveis  de  violência,  que  vão  desde  chateações
inoportunas ou hostis  até  atos  francamente agressivos,  sob forma verbal  ou  não,
intencionais  e  repetidas,  sem  motivação  aparente,  provocados  por  um  ou  mais
estudantes  em  relação  a  outros,  causando  dor,  angústia,  exclusão,  humilhação,
discriminação,  entre  outros.  Outros  membros  da  comunidade  escolar  podem  ser
afetados pelo bullying, envolvendo frequentemente os mesmos atores, nas mesmas
posições de agente e de vítima.

Trata-se de situações em que se constatam relações de poder assimétricas entre
agente e vítima, nas quais se tem dificuldade de defesa. Na literatura especializada,
adota-se também o termo “vitimização”.  Esse tipo de atitude deve ser identificado
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como violência pela comunidade escolar e deve ser evitada para a construção de um
ambiente saudável (Liberal et al., 2005).

A Pense  investigou  esse  tema através  da  seguinte  pergunta  que  foi  feita  aos
escolares num bloco de informações sobre  bullying: “Nos últimos 30 dias, com que
frequência algum dos seus colegas de escola te esculacharam, zoaram, mangaram,
intimidaram ou caçoaram tanto que você ficou magoado/incomodado/aborrecido?”.

Os resultados da Pense mostraram que 69,2% não sofreram bullying. O percentual
dos que foram vítimas desse tipo de violência, raramente ou às vezes, foi de 25,4%, e
a  proporção  dos  que  disseram  ter  sofrido  bullying na  maior  parte  das  vezes  ou
sempre foi de 5,4%.

O Distrito Federal com (35,6%), Belo Horizonte com (35,3%) e Curitiba com (35,2
%)  foram  as  cidades  com  maiores  frequências  de  escolares  que  declararam  ter
sofrido esse tipo de violência alguma vez nos últimos 30 dias. Foram observadas
diferenças por  sexo,  sendo mais frequente  entre  os escolares do sexo masculino
(32,6%) do que entre os escolares do sexo feminino (28,3%). Quando comparada à
dependência administrativa das escolas, a ocorrência de  bullying foi  verificada em
maior proporção entre os escolares de escolas privadas (35,9%) do que entre os de
escolas públicas (29,5%)

Consideramos  necessário  esse  tema  ser  tratado  com  destaque  durante  uma
semana, no ambiente escolar, para que a prática de bullying seja desestimulada entre
os  que  frequentam  o  ambiente  escolar,  alertando  também  os  funcionários  da
instituição e as famílias para esse mal que aflige tantos estudantes.

– 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 1.214/2015
Dispõe sobre o passe livre em transporte coletivo aos Agentes que menciona, no

Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam isentos  da  cobrança de  passagem  em transportes  coletivos  os

Agentes Penitenciários e Socioeducativos do Estado de Minas Gerais.
Art.  2º  –  Para  beneficiarem-se  desta  lei,  os  Agentes  Penitenciários  e
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Socioeducativos do Estado de Minas Gerais deverão apresentar documento expedido
pela Secretária de Estado de Defesa Social.

Art. 3º – O documento de que trata o artigo anterior deverá conter, entre outras, as
seguintes informações:

I – nome completo;
II – número do Masp;
III – endereço residencial;
IV – lotação do servidor;
V – foto atualizada;
VI – data de expedição e validade.
Art. 4º – Caberá a Secretária de Estado de Defesa Social expedir o documento e

entregá-lo aos agentes, podendo ser ressarcida pela despesa financeira com emissão
da carteira de identificação.

Art.  5º  –  As  empresas  de  transporte  coletivo  de  que  trata  esta  lei  estão
desobrigadas de cumpri-la,  caso os Agentes Penitenciários e Socioeducativos não
estejam no trajeto compreendido entre seu domicílio e seu local de trabalho.

Art. 6º – Caberá aos Agentes Penitenciários e Socioeducativos, sem prejuízo de
outras obrigações legais, o dever de promover a segurança dos demais passageiros,
motorista e cobrador,  sempre que a ordem estiver  sendo ameaçada,  promovendo
todos os meios de que dispuser para o seu restabelecimento, comunicando o fato ou
conduzindo os transgressores à autoridade superior competente.

Art. 7º – Poderá, a Secretária de Estado de Defesa Social, regulamentar tal lei, em
prazo não superior a cento e vinte dias.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Léo Portela
Justificação: Este projeto de lei se justifica pelo fato de Agentes Penitenciários e

Socioeducativos terem resguardados valores referentes ao transporte coletivo.
Dessa maneira, os vencimentos destes Agentes não ficam prejudicados, pelo fato

de que eles não contam com auxílio-transporte.
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Ainda com a aprovação do projeto de lei, haverá um incentivo a mais à categoria,
sendo ainda um complemento ao orçamento dos Agentes.

Nada mais justo que se homenagear tal classe com este projeto de lei.
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 1.215/2015

Dispõe  sobre  a  instalação  de  leitores  de  impressão  digital  nos  prédios  e  nas
instalações físicas dos órgãos e das instituições do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica determinada a instalação de leitores de impressão digital nos prédios

e instalações físicas dos órgãos e das instituições do Estado.
Art.  2º  –  O aparelho  deve  ser  instalado junto  à  porta  giratória  na  entrada  dos

prédios e das instalações físicas dos órgãos e das instituições estaduais, ficando a
porta liberada após a identificação digital de agentes, visitantes e funcionários.

Art. 3º – Haverá um prazo de cento e vinte dias para a implantação do sistema.
Parágrafo  único  –  O  não  cumprimento  desta  lei  acarreta  aos  órgãos  e  às

instituições estaduais multa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e, em caso de
reincidência, o dobro do valor.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  O projeto  em exame visa  a  evitar  invasões,  furtos,  assaltos  e  até

latrocínios cometidos contra servidores ou agentes do Estado, considerando que o
acesso dos prédios e das instalações físicas dos órgãos e das instituições estaduais
são monitorados apenas por câmeras e detectores de metal, quando os há.

Justifica-se, então, este projeto de lei, com vistas a adotar como obrigatoriedade a
implantação do referido equipamento, uma vez que há maior eficiência e eficácia na
prevenção de ocorrências, considerando a relação custo-beneficio.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.216/2015
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Belo

Horizonte e Jaboticatubas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Rodovia Valério de Sales Costa Sobrinho – Leco – o

trecho da Rodovia MG-020 que liga o Município de Belo Horizonte ao Município de
Jaboticatubas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
João Alberto
Justificação: O saudoso Valério  de Sales Costa Sobrinho, mais conhecido como

Leco, nascido em 12/8/1955, era filho de Francisco de Sales Costa Filho, o Chiquinho
Nô, e de Cecília Paes Sales Costa. Foi casado com Raquel Luiza Marques Krepel
Sales, com quem teve três filhos: Luiz Fernando, Valéria e Luíza.

Quando  criança  participou  do  Clube  Agrícola  no  período  em  que  americanos
voluntários estiveram em Jaboticatubas instruindo a população quanto ao cultivo da
terra e à criação de animais. Sempre foi um líder destemido e reconhecido por todos
os seus colegas como pessoa de bom coração.

Formado em contabilidade, em 1980 foi convidado pelo prefeito Ildeu Afonso dos
Santos para trabalhar como contador na Prefeitura Municipal de Jaboticatubas. Nesse
período, a convite do padre Antônio Nassif Salomão atuou também como professor
de maremática no colégio local.

Foi  prefeito  entre  1993  e  1997,  atuando  com  muito  zelo  e  afinco  em  prol  da
população, construiu o prédio do Centro de Saúde José Evaristo Rodrigues, o velório
municipal,  construiu  e ampliou  várias  escolas,  quadras,  viabilizou  a  pavimentação
asfáltica  e  o  calçamento  de  várias  ruas,  além  da  ampliação  do  sistema  de
esgotamento  sanitário  para  atender  praticamente  a  toda  sede  do  município.  Foi
responsável pela idealização e pela implantação do distrito industrial, pela construção
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de pontes e pela implantação do sistema de abastecimento de água em diversas
localidades rurais.

Trabalhou também na direção administrativa da Fundação Hospitalar Santo Antônio
por seis anos e lutou incansavelmente pela reforma do prédio e pela manutenção dos
serviços  prestados  pela  instituição;  preparava  pessoalmente  o  tropeiro  que  era
vendido em barracas para arrecadar recursos para a fundação, além de participar
ativamente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar Santo Antônio.

Foi secretário municipal da Fazenda, de Agropecuária e também de Meio Ambiente.
Ultimamente estava desenvolvendo trabalhos pioneiros nos programas de incentivo
ao  plantio  de  café  e  eucalipto,  cercamento  de  nascentes  e  regularização  de
loteamentos.

Em vista do exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

–  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 1.217/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Plantadores  e  Agricultores  de

Serraria  e  Comunidades  Circunvizinhas  –  Aspags  –,  com  sede  no  Município  de
Periquito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Plantadores  e

Agricultores de Serraria  e Comunidades Circunvizinhas – Aspags –,  com sede no
Município de Periquito.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
João Alberto
Justificação:  A  Associação  dos  Plantadores  e  Agricultores  de  Serraria  e

Comunidades Circunvizinhas – Aspags –, constituída em 17/6/2008, pessoa jurídica
de direito privado, de caráter assistencial, beneficente e filantrópico, é uma entidade
sem  fins  lucrativos  e  de  utilidade  pública  que  adota  os  princípios  de  legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.  Tem duração
por tempo indeterminado, com sede e foro à Rua das Camélias, 53, Bairro Serraria,
no Município de Periquito.

A  Aspags  tem  por  finalidade  promover  o  desenvolvimento  agropecuário  dos
associados, fazer promoções sociais e recreativas, amparar a criança, o adolescente
e o idoso carente,  proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida dos
produtores  e  de  suas  famílias,  além  de  promover  o  aumento  do  emprego  de
tecnologias  apropriadas  à  realidade  da  comunidade  para  maior  produção  e
produtividade.

A Aspags,  pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo,
está em pleno e regular funcionamento desde 2008, sendo a sua diretoria constituída
de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando que  desabone  a
conduta deles. Outrossim, a entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo
exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  nem  bonificações  a
dirigentes, associados ou conselheiros.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.218/2015
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural da Comunidade Unida de

Antunes, com sede no Município de Piranguçu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  Comunitário  Rural  da

Comunidade Unida de Antunes, com sede no Município de Piranguçu.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Ulysses Gomes
Justificação: O Centro Comunitário Rural da Comunidade Unida de Antunes é uma

associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo a busca de solução para
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os problemas enfrentados pela comunidade e a promoção de atividades culturais e
recreativas.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio à
aprovação desta meritória 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 1.219/2015
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Prossiga – A.B.P. –, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Prossiga –

A.B.P. –, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Beneficente Prossiga – A.B.P. – é entidade civil de direito

privado sem fins lucrativos e de caráter filantrópico que tem como objetivo promover o
desenvolvimento educacional, social e cultural dos associados, criar, manter e dirigir
creches e asilos, orfanatos, abrigos temporários, comunidades terapêuticas e outras
entidades beneficentes. A Associação presta assistência às famílias assistidas nas
áreas  educacional,  hospitalar,  física,  psicológica,  familiar  e  social,  através  de
programas  específicos  para  cada  área  de  atuação,  visando  à  promoção  dos
assistidos e de suas famílias. A documentação apresentada atende aos requisitos
legais.

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 1.220/2015
Assegura a deficientes físicos prioridade de vaga em escola pública próxima da sua

residência.



1947
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurada à pessoa com deficiência física, mental ou sensorial a

prioridade de vaga em escola pública que esteja localizada mais  próxima da sua
residência.

§  1º  –  Para  efeito  desta  lei,  estabelecimento  mais  próximo  será  aquele  cuja
distância  da  residência  seja  menor  ou  cujo  acesso  seja  mais  fácil  por  meio  de
transporte coletivo.

§ 2º – Havendo dois ou mais estabelecimentos de ensino considerados próximos,
poderá o deficiente optar por qualquer das instituições.

§ 3º – Para a obtenção da prioridade de que trata o art. 1º, deverão os deficientes
apresentar à instituição de ensino comprovante de residência.

§ 4º – Consideram-se deficiências, para efeito desta lei, todas aquelas classificadas
pela  Organização  Mundial  de  Saúde  e  que  necessitam  de  assistência  especial,
decorrentes  de  problemas  visuais,  auditivos,  mentais,  motores  ou  má  formação
congênita.

§ 5º – As deficiências dos estudantes beneficiados em questão serão comprovadas
através de  laudo médico  fornecido por  instituições  médico-hospitalares  públicas e
competentes para prestar tal comprovação.

Art. 2º – Nos estabelecimentos de ensino cujo ingresso dependa de teste seletivo,
ficarão os abrangidos por esta lei isentos de realização do referido teste.

Art. 3º – Ficam excluídos da prioridade de que trata o art. 1º os estabelecimentos de
ensino que não possuam as condições necessárias para educação de portadores de
deficiência mental e sensorial.

Art. 4º – O poder público estadual disporá do prazo de cento e oitenta dias a partir
da data de publicação desta lei para se adaptar às suas diretrizes.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Trata-se de afirmação óbvia dizer que os deficientes físicos passam

por  dificuldades  para  se  locomoverem,  tanto  por  conta  própria  como utilizando o
transporte coletivo.  Portanto,  nada mais justo do que a Assembleia Legislativa de



1948
____________________________________________________________________________

Minas Gerais reconhecer essa questão e promover tanto a acessibilidade quanto a
educação dos deficientes, principalmente os jovens.

Sendo  assim,  surge  como  possibilidade  viável  e  solucionadora  de  diversos
problemas a reserva de vagas prioritárias para os deficientes em escolas próximas às
suas respectivas residências, conciliando o fomento à educação com a promoção de
medidas que visam a minimizar os efeitos das limitações que atingem os deficientes
em nossa sociedade.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gilberto
Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.034/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.221/2015
Obriga as mineradoras do Estado que possuem sistema de mineroduto a retornar

toda a água utilizada ao local de que foi retirada, devidamente tratada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam obrigadas todas as mineradoras do Estado que utilizem o sistema

de minerodutos a retornar toda a água utilizada no sistema de mineroduto ao local de
que foi retirada, devidamente tratada.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  é  de suma importância,  pois  regula  as  atividades das

mineradoras no Estado.
Como o minério precisa ser diluído e bombeado, os minerodutos precisam manter a

pressão para conduzir o minério. Por isso, para além do alto consumo de água para a
formação da polpa do minério, os minerodutos causam diversos impactos ambientais.

Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  de  todos  os  membros  desta  casa à
aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Paulo
Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 263/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.222/2015
Institui a Política Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar,

que tem os seguintes objetivos:
I – aumentar a participação da energia solar na matriz energética do Estado;
II – contribuir para a melhoria das condições de vida de famílias de baixa renda;
III – estimular o uso de energia fotovoltaica em áreas urbanas e rurais;
IV  –  estimular  o  uso  de  energia  termossolar  principalmente  em  unidades

residenciais;
V – reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico de consumo;
VI – contribuir para a eletrificação de localidades distantes de redes de distribuição

de energia elétrica;
VII – estimular a implantação, em território do Estado de Minas Gerais, de indústrias

de equipamentos e materiais utilizados em sistemas de energia solar;
VIII  –  estimular  o  desenvolvimento  e a capacitação de setores comerciais  e de

serviços relativos a sistemas de energia solar.
Art. 2º – Em face dos benefícios do uso da energia solar e das barreiras existentes

atuais,  ficam  estabelecidas  as  seguintes  diretrizes  para  a  Política  Estadual  de
Incentivo ao Uso da Energia Solar no Estado de Minas Gerais:

I  –  promover  a  articulação  institucional  para  a  criação  de  uma  estratégia  de
incentivos apropriados à geração de energia solar fotovoltaica no ambiente do setor
elétrico do Estado a qual garanta o crescimento dessa fonte no mercado, em médio e
longo prazos;

II – integrar as diferentes instâncias do governo federal e de governos municipais
com  o  governo  estadual  para  a  criação  de  sinergias  na  formatação  de  planos,
projetos e programas para a promoção da energia solar fotovoltaica;

III  –  estabelecer  marco  regulatório  específico  para  a  geração  de  energia  solar
fotovoltaica;

IV  –  adotar  incentivos  financeiros,  fiscais  e  tributários  adequados  ao
desenvolvimento  da  cadeia  produtiva  da  energia  solar  fotovoltaica,  desde  a
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transformação da matéria prima, a fabricação e a instalação dos componentes e dos
sistemas até a venda da energia elétrica;

V – estabelecer metodologias padronizadas para a identificação do potencial solar,
tais como um período de tempo padrão para medição de irradiação solar, nas regiões
favoráveis a projetos de usinas fotovoltaicas que possam vir a buscar habilitação em
potenciais  leilões de  energia,  como já se  dá  no  caso da medição de vento  para
habilitação de projetos eólicos;

VI – utilizar o instrumento de licenciamento ambiental para a promoção da energia
solar fotovoltaica, simplificando a emissão de licenças para projetos de energia solar
e inserindo instalações de geração solar fotovoltaica como parte das condicionantes
ambientais  de  projetos,  em  articulação  com  os  instrumentos  de  viabilização  dos
Planos Nacionais, Estaduais e Municipais de Mitigação das Mudanças Climáticas;

VII  –  apoiar  e  articular  uma política industrial  para  fomentar  a cadeia  produtiva
fotovoltaica no Estado de Minas Gerais, desenvolvendo o mercado de equipamentos
e serviços, incluindo a atração de investidores internacionais e o favorecimento da
transferência de tecnologia;

VIII  –  fomentar  a  área  solar  fotovoltaica  junto  a  universidades  estaduais,
laboratórios e instituições de pesquisa, ciência e tecnologia.

Art. 3º – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, compete ao Estado:
I  –  promover  estudos  e  estabelecer  metas,  normas,  programas,  planos  e

procedimentos  que visem ao aumento  da participação da energia  solar  na  matriz
energética do Estado;

II – estabelecer instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a produção e a
aquisição de equipamentos e materiais empregados em sistemas de energia solar;

III – firmar convênios com instituições públicas e privadas e financiar pesquisas e
projetos que visem:

a) ao desenvolvimento tecnológico e à redução de custos de sistemas de energia
solar;

b)  à  capacitação  de  recursos  humanos  para  a  elaboração,  a  instalação  e  a
manutenção de projetos de sistemas de energia solar.

IV – consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio de
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atividades, programas e projetos voltados para os objetivos previstos nesta lei.
Art. 4º – O Estado desenvolverá programas e ações que visem:
I – à instalação de sistemas de energia fotovoltaica em comunidades indígenas,

quilombolas, caiçaras e as dispersas e distantes de redes de transmissão de energia
elétrica;

II – à instalação de sistemas de energia fotovoltaica termossolar para aquecimento
de água em residências de famílias de baixa renda;

III – à divulgação e ao estímulo do uso da energia solar;
IV – à atração de investimentos para a implantação de usinas solares;
V – à instalação de sistemas de energia fotovoltaica em prédios públicos, escolas,

empresas e autarquias;
VI – à instalação de sistemas energia fotovoltaica e termossolar nas empresas do

Estado de Minas Gerais e em residências.
Art.  5º  –  Terá  preferência,  na  forma  do  regulamento,  a  adoção  de  sistema de

aquecimento solar e fotovoltaica:
I – na construção de prédios públicos estaduais;
II – na construção de unidades habitacionais com recursos financeiros do Estado;
III – na implantação ou ampliação de projetos financiados pelo Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – e pelo Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais – BDMG ;

IV – os empreendimentos cujos terrenos foram desapropriados pelo Estado com o
intuito de construir habitação popular.

Art. 6º – Na celebração de convênio com o Estado para a construção de conjuntos
habitacionais,  terão  prioridade  os  municípios  que  disponham  de  legislação  que
estimule o uso de energia solar fotovoltaica e aquecimento de água em edificações.

Art. 7º – Com o intuito de criar um mercado consumidor para os materiais voltados
para produção ou manutenção do sistema de energia solar, fica o Estado autorizado a
reduzir  o  valor  da  alíquota  de  ICMS incidente  sobre  estes  materiais  ou  produtos
acabados em até 100%.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
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Wander Borges
Justificação: Este projeto tem o intuito de criar uma consciência para a utilização da

energia que usamos em nossas residências. De acordo com a Operador Nacional do
Sistema Elétrico, hoje utilizamos mais de 80% da energia gerada por hidrelétricas.

Assim como a eólica e a do mar, a energia solar se caracteriza como inesgotável e
é considerada uma alternativa energética muito promissora para enfrentar os desafios
da expansão da oferta de energia com menor impacto ambiental. ,

As  aplicações  práticas  da  energia  solar  podem  ser  divididas  em  dois  grupos:
energia  solar  fotovoltaica,  processo  de  aproveitamento  da  energia  solar  para
conversão direta em energia elétrica, utilizando os painéis fotovoltaicos; e a energia
térmica (coletores planos e concentradores) relacionada basicamente com sistemas
de aquecimento de água.

As vantagens da energia solar ficam evidentes, quando os custos ambientais de
extração, geração, transmissão, distribuição e uso final de fontes fósseis de energia
são comparados à geração por fontes renováveis, como elas são classificadas.

Conforme dados do relatório  Um Banho de Sol  para o Brasil, do Instituto Vitae
Civilis,  o Brasil,  por sua localização e extensão territorial,  recebe energia solar  da
ordem de 1.013 MWh anuais,  o que corresponde a cerca de 50 mil  vezes o seu
consumo  anual  de  eletricidade.  Apesar  disso,  possui  poucos  equipamentos  de
conversão de energia solar em outros tipos de energia, que poderiam estar operando
e  contribuindo  para  diminuir  a  pressão  para  construção  de  barragens  para
hidrelétricas,  queima  de  combustíveis  fósseis,  desmatamentos  para  produção  de
lenha e construção de usinas atômicas.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 668/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.223/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.148/2011)

Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada por:

I  –  deficiência  persistente  e  clinicamente  significativa  da  comunicação  e  da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não
verbal  usada  para  interação social;  ausência  de  reciprocidade  social;  falência  em
desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados  por  comportamentos  motores  ou  verbais  estereotipados  ou  por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

§ 2º  – A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência para todos os efeitos legais.

Art. 2º – São diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista:

I  –  a  intersetorialidade  no  desenvolvimento  das  ações  e  das  políticas  e  no
atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista;

II – a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para
as  pessoas  com  transtorno  do  espectro  autista  e  o  controle  social  da  sua
implantação, acompanhamento e avaliação;

III – a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do
espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e
o acesso a medicamentos e nutrientes;

IV  –  a inclusão dos estudantes com transtorno do espectro  autista  nas classes
comuns de ensino regular e a garantia  de atendimento educacional  especializado
gratuito a esses educandos, quando apresentarem necessidades especiais e sempre
que, em função de condições específicas, não for possível a sua inserção nas classes
comuns  de  ensino  regular,  observado  o  disposto  no  Capítulo  V  (Da  Educação
Especial)  do Título V da Lei  Federal  nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
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V – o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado
de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

VI – a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao
transtorno e suas implicações;

VII  – o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no
atendimento  à  pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista,  bem  como  a  pais  e
responsáveis;

VIII – o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos
tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao
transtorno do espectro autista no País.

Parágrafo único – Para o cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o
poder  público  poderá firmar  contrato  de  direito  público  ou  convênio  com pessoas
jurídicas de direito privado.

Art. 3º – São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
I  –  a  vida  digna,  a  integridade  física  e  moral,  o  livre  desenvolvimento  da

personalidade, a segurança e o lazer;
II – a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III – o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas

necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) o atendimento multiprofissional;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
IV – o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho;
d) à previdência social e à assistência social.
Parágrafo único – Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno
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do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do
inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Art.  4º  –  A pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista  não  será  submetida  a
tratamento  desumano  ou  degradante,  não  será  privada  de  sua  liberdade  ou  do
convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.

Parágrafo único – Nos casos de necessidade de internação médica em unidades
especializadas, observar-se-á o que dispõe o art. 4º da Lei Federal nº 10.216, de 6 de
abril de 2001.

Art.  5º  –  A pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista  não  será  impedida  de
participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de
pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei Federal nº 9.656, de 3 de
junho de 1998.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto visa à implementação de políticas públicas para o tratamento

adequado dos autistas, englobando desde a implantação do diagnóstico precoce até
o encaminhamento das  pessoas  com autismo para  tratamento específico.  Quanto
mais cedo se iniciarem as intervenções, maiores os ganhos em qualidade de vida.

O  transtorno  do  espectro  autista  é  caracterizado  por  uma  desordem  no
comportamento do indivíduo, o qual não desenvolve relações normais e age de modo
compulsivo e ritualista.

É necessário que o nosso Estado viabilize terapias voltadas às especificidades das
pessoas  com  autismo,  com  o  acompanhamento  das  famílias  e  tratamento
multidisciplinar.  Pesquisas  indicam  que  há  no  Brasil  em  torno  de  2  milhões  de
pessoas com a síndrome. No mundo, o número total de autistas, de acordo com a
Organização das Nações Unidas, é de aproximadamente 70 milhões.

Portanto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei,
que tem por objetivo garantir  um tratamento mais humano e digno à pessoa com
autismo,  através  de  ações  e  políticas  voltadas  para  seu  desenvolvimento  e
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tratamento adequado, além de conscientizar os familiares e dar o apoio necessário
que eles merecem.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 722/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.224/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.282/2012)

Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos, pessoas com deficiência e gestantes
em  praças  de  alimentação  dos  shoppings  centers,  restaurantes  e  outros
estabelecimentos do setor gastronômico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a reserva de vagas para idosos, pessoas com deficiência e

gestantes em praças de alimentação dos  shoppings centers,  restaurantes e outros
estabelecimentos do setor gastronômico.

Art. 2º – Ficam reservados, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas nos locais
indicados no art. 1º.

Art. 3º – Os estabelecimentos também terão de adaptar assentos para cadeirantes,
o que implica implantação de rampas ou elevadores com portas  que permitam a
passagem de cadeiras de rodas, além de aparelhos sanitários apropriados para o uso
de pessoas com deficiência.

Art. 4º – O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções
previstas no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 5º – Os estabelecimentos empresariais terão o prazo máximo de 120 cento e
vinte dias, a contar da data da publicação desta lei, para se adaptarem.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Constituição Federal, no  caput do art. 5º, busca a igualdade entre

cidadãos, sendo fundamental a adequação de todos os setores da sociedade para
que seja possível maior integração dessa parcela populacional.

O Estado, a sociedade e a família têm o dever de assegurar ao idoso e às pessoas
com  deficiência  todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na



1957
____________________________________________________________________________

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e o direito à vida e ao lazer. Por
isso,  tem  por  objetivo  esta  proposição  criar  mais  um  instrumento  para  o  regular
exercício da cidadania desses cidadãos.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 468/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.225/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.196/2012)

Dispõe sobre a exibição de filme publicitário de advertência contra a pedofilia, o
abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes antes de cada sessão nos
cinemas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Torna-se obrigatória a exibição de filmes publicitários de advertência contra

a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes antes de cada
sessão nos cinemas do Estado.

Art.  2º  –  Os  filmes  publicitários  deverão  mencionar  o  serviço  executado  pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – Disque 100 – e pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Disque Direitos Humanos 0800 31
1119 –, disponibilizados para recebimento de denúncias de transgressões aos direitos
da criança e do adolescente.

Art. 3º – O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento
de multa no valor entre 100 e 1.000 Ufemgs (cem e mil Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais), cobrada na forma de regulamento específico.

Parágrafo  único  –  Da  aplicação  da  pena  de  multa  caberá  recurso,  dirigido  à
autoridade competente, no prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.

Art.  4º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  em  noventa  dias  contados  da  data  de  sua
publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Diversas campanhas têm sido desenvolvidas por entidades e demais

grupos de nossa sociedade com a finalidade de combater a pedofilia, bem como o
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abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entretanto, não podemos
nos restringir a campanhas temporárias, já que é grande o número de ocorrências em
todo o País.

Segundo matéria  do  jornal  “Estado de  Minas”,  Minas Gerais  concentra  o  maior
número de pontos de exploração infantil do País. A Polícia Rodoviária Federal – PRF
– divulgou o mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e
adolescentes nas estradas federais, que indica 252 áreas em rodovias do Estado. O
número é quase o dobro (89,47%) do registrado na pesquisa de dois anos atrás,
quando havia 133 pontos. O estudo qualifica o tipo de risco, e mais da metade deles
está nas categorias de risco alto e médio.

Durante o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual Infantil, foi
divulgado  um  mapeamento  que  mostra  que  o  Estado  lidera  o  ranking dessa
estatística. Em todo o País, de acordo com monitoramento de agentes da PRF, são
1.776 pontos de vulnerabilidade, 14,18% em Minas.

Mesmo com as diversas campanhas contra a pedofilia,  o abuso e a exploração
sexual do menor, os dados continuam preocupantes. Sendo assim, iniciativas como
esta são de extrema importância para nossa sociedade,  pois  reforçam o trabalho
existente, inibem a prática do crime, alertam a população de nosso Estado quanto ao
Disque 100 e ao Disque Direitos Humanos 0800 31 1119 e contribuem para com a
preservação da integridade física e moral da criança e do adolescente.

O Disque Denúncia Nacional, ou Disque 100, é um serviço de proteção de crianças
e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado ao Programa Nacional de
Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes.  O  Disque
Direitos  Humanos  0800  31  1119  pode  ser  acessado  em  casos  que  envolvam
agressões ou maus-tratos a idosos, mulheres, crianças e adolescentes.

Nos últimos  três  anos,  o Disque Direitos  Humanos da Secretaria  de Estado de
Desenvolvimento  Social  recebeu  8.903  denúncias  de  crimes  contra  crianças  e
adolescentes, uma média de oito por dia. Os crimes sexuais somam 1.970 ligações.
Em 2011, o serviço registrou 2.038 denúncias. Os crimes de abuso, exploração e
violência sexual correspondem a 17% desse total, com 338 denúncias. Entre janeiro e
abril deste ano, foram 735 ligações, 90 sobre crimes sexuais.
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Considerando que este é mais um importante passo que esta Casa dá em defesa
do  menor,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  à  aprovação  desta
proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 804/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.226/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.492/2011)

Estabelece sanção administrativa aos estabelecimentos comerciais que venderem,
servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos comerciais que venderem, servirem ou fornecerem

bebidas  alcoólicas  a  menores  de  dezoito  anos  estão  sujeitos  às  seguintes
penalidades, sem prejuízo das sanções estabelecidas na legislação em vigor:

I – advertência;
II – multa de 500 a 1.500 Ufemgs (quinhentas a mil e quinhentas Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais), de acordo com a gravidade da infração e o porte do
estabelecimento, a qual será fixada em dobro a cada reincidência.

Art. 2º – Os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do art. 1º serão
destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei nº 11.397,
de 6 de janeiro de 1994.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A instituição da idade mínima para a compra de bebida alcoólica já

existe na forma de lei; no entanto, o tratamento do problema exige mais fiscalização e
medidas por parte das autoridades competentes para estimular o seu cumprimento.
Na prática, adolescentes consomem bebidas alcoólicas publicamente, sem que sejam
obrigados, pelos locais de venda, a apresentarem documento que comprove idade
igual ou superior a 18 anos para que a bebida seja vendida. Portanto, há pertinência
na apresentação do referido projeto.



1960
____________________________________________________________________________

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, não há nenhum óbice, pois, de
acordo com o art. 24 da Constituição Federal, o Estado tem competência concorrente
para legislar sobre a proteção à infância e à juventude.

Ressalte-se, que, no âmbito do Estado, há lei que adota tal medida. Trata-se da Lei
nº 15.956, de 2005, que alterou a redação da Lei nº 14.066, de 2001, para incluir o
cancelamento  da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  como  penalidade  para
práticas consideradas ilícitas aos consumidores de combustíveis.

Tendo em vista os malefícios que o álcool pode causar à saúde das crianças e dos
adolescentes,  é  de  suma  importância  a  criação  dessas  novas  sanções  aos
estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e não cumprem as normas
legais.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto de
lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 798/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.227/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 931/2011)

Obriga  os  estabelecimentos  que  menciona  a  fornecer  ao  consumidor  bula  de
medicamento em braile ou em áudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o estabelecimento que comercializa medicamento no varejo obrigado

a fornecer ao consumidor que o solicitar o conteúdo da bula do medicamento em
gravação digital.

Parágrafo único – O consumidor de que trata o caput deste artigo fica responsável
por apresentar o equipamento em que será gravada a bula.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator às penalidades
previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – O estabelecimento a que se refere o art. 1º terá o prazo de cento e vinte
dias a contar da data da publicação desta lei para se adequar ao disposto nesta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A deficiência visual acarreta sérias restrições na vida da pessoa, entre

as quais  a impossibilidade de acesso direto aos veículos  de  comunicação escrita
utilizados pelos videntes. Cotidianamente, ela dificulta a prática de várias atividades.

O sistema braile é o único método eficaz de comunicação escrita para as pessoas
com  deficiência  visual.  Como  é  notório,  o  acesso  à  informação  é  condição
fundamental para o exercício da cidadania.

É de notar, ainda, que a Constituição da República atribui à União, aos estados e ao
Distrito Federal a competência para legislar concorrentemente sobre a proteção dos
direitos e a integração social das pessoas com deficiência. O projeto ora apresentado,
amparado na competência legislativa mencionada, configura medida inclusiva, uma
vez que propiciará maior autonomia aos deficientes visuais, proporcionando-lhes o
conhecimento das orientações constantes nas bulas dos medicamentos, ao criar para
os  estabelecimentos  farmacêuticos  a  obrigação legal  de  transcrever  as  bulas  em
braile.

Ressalte-se,  ao  final,  que  a  inclusão  social,  foco  universal  na  busca  de  uma
sociedade menos desigual e voltada para os valores da cidadania, demanda que se
garanta  à  pessoa com deficiência  o  acesso aos  meios  de  produção  e  consumo,
sendo condição indispensável ao exercício do referido direito a adequada informação
sobre as características dos produtos e dos serviços.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Wander
Borges. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.048/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.228/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.401/2011)

Dispõe sobre o uso de selo higiênico nas latas de bebidas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – As latas de bebidas comercializadas no Estado deverão ter selo higiênico
na superfície onde o consumidor tenha contato bucal com a lata.

Parágrafo único – Entende-se como “selo higiênico” o lacre ou a película feita de
material  que tenha propriedade isolante de agentes contaminadores, orgânicos ou
não, da superfície da lata elaborado para contato bucal do consumidor.

Art.  2º  –  A falta  de  observação  desta  lei  acarretará  a  penalidade  de  multa  ou
suspensão da comercialização do produto, em caso de reincidência.

Art. 3º – Em caso de comercialização de bebidas industrializadas fora do território
do Estado que não tenham o selo higiênico, a responsabilidade pela sua colocação é
das empresas distribuidoras, que deverão tomar as precauções de higienização e
esterilização das latas antes da colocação do selo.

Art. 4º – Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Art.  5º – Esta lei  entra em vigor no prazo de noventa dias após a data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: São frequentes os casos de intoxicação e de lesões bucais e labiais de

consumidores que tenham ingerido bebidas em latas, sejam elas de aço, sejam de
alumínio. É que, por mais que as indústrias tenham procedimentos de higienização e
esterilização das latas, é cediço que os fardos ficam armazenados em depósitos nas
distribuidoras e no comércio em geral, sujeitos ao contato com animais, fungos e até
mesmo material  inorgânico tóxico. Até mesmo nas gôndolas  e expositores podem
sofrer contato com esses agentes.

O polêmico selo higiênico, que motivou uma batalha comercial entre fabricantes de
bebidas,  apesar  de  ainda  não  ser  o  ideal,  é  o  meio  mais  eficaz  para  evitar  a
contaminação do consumidor, que adquire o produto sem saber por onde ele passou
antes de chegar às suas mãos. Eventual contato por agentes contaminadores ficará
retido no lacre, preservando o contato direto com a boca do consumidor. O ideal seria
uma  política  consistente  da  vigilância  sanitária  nos  armazéns  e  depósitos  das
empresas  que  comercializam  essas  bebidas,  mas,  enquanto  isso  não  ocorre,
podemos reduzir consideravelmente os casos de intoxicação e lesões com a adoção
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desse selo. Por fim, não é demais lembrar os reflexos nas políticas de saúde pública
com a diminuição desses casos de contaminação.

Sendo  assim,  e  considerando  ainda  que  algumas  indústrias  voluntariamente
adotam essa prática, é que colocamos esta proposição para análise e aprovação de
nossos pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 707/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.229/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.095/2013)

Institui a obrigatoriedade de exame para diagnóstico do diabetes em alunos de 1º e
2º graus da rede oficial e particular de ensino, no período da matrícula.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É obrigatório o exame para diagnóstico do diabetes em alunos de 1º e 2º

graus da rede oficial e particular de ensino, no período da matrícula.
Art. 2º – Os exames deverão ser gratuitos e realizados pela Secretaria de Saúde

em convênio com a Secretaria de Educação, através de campanhas conjuntas.
Art. 3º – Os alunos que comprovem a realização do exame ficarão dispensados

dele.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O diabetes 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 da insulina, um dos elementos vitais de
produção de energia de que o corpo necessita.

Pessoas  com  um  grau  muito  acentuado  de  diabetes  devem  tomar  diariamente
injeção de insulina,  para impedir  que a glicose e demais  elementos vitais  para o
organismo  sejam  expelidos  na  urina.  A consequência  direta  desse  fenômeno  de
expulsão é o coma.

O diabetes causa ainda uma série de outros problemas, sendo o maior responsável
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pela  cegueira.  Doenças  cardiológicas  e  renais,  dificuldades  nos  processos  de
cicatrização,  gangrena e problemas circulatórios são outras das enfermidades que
podem acometer o diabético.

O exame para detecção do diabetes é extremamente simples – dura apenas alguns
minutos  e  não  requer  o  estado  de  jejum.  O  resultado  é  tido  como  de  total
credibilidade.

O diabetes, apesar de ocasionalmente produzir sintomas desde o seu início, pode
muitas  vezes  não  os  apresentar,  passando  despercebido  ao  doente.  Por  isso  é
importante  a  descoberta  do  mal  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  do  controle
ainda na infância.

Em nosso país são milhões as pessoas acometidas pela enfermidade. A motivação
principal do projeto que apresentamos é fazer com que as crianças e os jovens sejam
prevenidos  em  relação  ao  diabetes  e,  para  os  que  porventura  o  portarem,  cedo
iniciem o seu tratamento médico.

Sendo as escolas de 1º e 2º graus grandes centros para onde anualmente afluem
milhões de crianças e jovens, nada mais útil do que se estabelecer nelas o exame
para  detecção  do  diabetes.  O  momento  da  matrícula  é  o  mais  oportuno  para  a
realização de tal exame, pois é quando todos os alunos se concentram para o início
de um novo ano letivo. Ao realizar o exame, o aluno receberia o diagnóstico para que
passe  a  constar  em  seu  prontuário  escolar,  dispensando-o  de  futuros  exames.
Evidentemente,  estaria  isento  do  exame  o  aluno  que  comprovasse  já  tê-lo  feito
anteriormente.

Projeto de lei semelhante foi aprovado pelo Legislativo paulista, por feliz iniciativa
de um membro daquela Casa. Minas Gerais, que sempre esteve na vanguarda das
questões do ensino e da política de saúde, deve permanecer nesta liderança, dando
mais este passo na garantia do nível de saúde do seu povo.

Aproveitamos o ensejo para louvar a iniciativa da Governadoria do Distrito L18 do
Lyons Clube, que vem-se empenhando junto às autoridades competentes para que
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encetem  campanhas  deste  tipo.  De  mesmo  modo,  saberá  o  Legislativo  mineiro
postar-se na defesa da saúde pública em nosso Estado, como tantas vezes já tem
feito.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Gil Pereira.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 895/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.230/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.455/2011)

Disciplina  a  gestão  de  uso  de  pneus  e  seus  resíduos  do  Estado  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica disciplinada a gestão de uso de pneus e seus resíduos no Estado, de

conformidade com as seguintes diretrizes:
I  –  a  adequação  dos  níveis  de  produção  ao  uso  racional  e  ecologicamente

equilibrado dos pneus e à prevenção de volume excessivo de resíduos;
II – a promoção da reforma e da valorização, entre outras formas de destinação

adequada dos resíduos;
III – a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes nos processos

de produção, comercialização e consumo de pneus e de valorização dos resíduos.
Parágrafo  único  –  Inclui-se  no  âmbito  de  aplicação  desta  lei  toda operação  de

compra e venda de pneus realizada no território do Estado, assim como todo depósito
ou valorização de resíduos efetuados na mesma área.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I – pneu ou pneumático: todo artefato inflável, constituído basicamente por borracha

e materiais de reforço utilizados para rodagem de veículos;
II – pneu ou pneumático novo: aquele que nunca foi utilizado para rodagem sob

qualquer forma, enquadrando-se, para efeito de importação, no código 4011 da Tarifa
Externa Comum – TEC;

III – pneu ou pneumático reformado: todo pneumático que foi submetido a alguma
espécie de processo industrial com o propósito específico de aumentar sua vida útil
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de rodagem, tais como recapagem, recauchutagem ou remoldagem, enquadrando-se,
para efeitos de importação, no código 4012.10 da TEC;

IV – resíduos-pneus ou resíduos: o pneu usado ou inservível ou os fragmentos que
destes se desprenderem, considerando-se como:

a)  pneu  ou pneumático  usado:  qualquer  pneu de que  o  respectivo  detentor  se
desfaça ou tenha a intenção ou a obrigação de se desfazer;

b) pneu ou pneumático inservível: aquele que não mais se presta a processo de
reforma que permita condição de rodagem adicional;

V – produtor: qualquer pessoa física ou jurídica que fabrica, importa ou introduza
pneus novos ou de segunda mão no mercado, incluindo as que fabriquem, importem
ou comercializem veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VI  –  distribuidor:  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  que  comercialize  pneus  ou
veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VII – reforma: qualquer operação que tenha por fim aumentar a vida útil de rodagem
de  pneus  em  meios  de  transporte,  tais  como  recapagem,  recauchutagem  ou
remoldagem;

VIII – valorização: operação que tenha por fim dar ao pneu uso diverso daquele
para o qual foi originalmente produzido, tais como:

a) reciclagem;
b) conversão em fonte de energia;
c) utilização em obras de construção civil;
d)  utilização  como  recifes  artificiais  para  criação  de  peixes,  proteção  de

embarcações, quebra-mar, obstáculos para trânsito, entre usos similares;
IX – reciclagem: o processamento de pneus usados para qualquer fim que não o

inicial,  especialmente como matéria-prima,  excluída  a sua conversão em fonte de
energia;

X – destinação final inadequada: a disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos
ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços, assim como a queima a céu aberto;

XI – sistema de gestão de resíduos, devidamente licenciado pelo Poder Executivo,
por meio do órgão competente, para coleta, transporte, armazenamento e reforma de
pneus usados e valorização de resíduos-pneus.
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Art. 3º – Os prazos para coleta e destinação final adequada de resíduos-pneus são
os seguintes:

I – a partir de 1º de janeiro de 2011, dar-se-á destinação final adequada a um pneu
usado ou inservível, para cada dois pneus novos colocados no mercado, inclusive os
que acompanharem os veículos importados;

II – a partir de 1º de janeiro de 2012:
a) dar-se-á destinação final adequada a um pneu usado ou inservível, para cada

pneu  novo  colocado  no  mercado,  inclusive  os  que  acompanharem  os  veículos
importados;

b) dar-se-á destinação final adequada a cinco pneus usados ou inservíveis, para
cada quatro pneus reformados importados de qualquer tipo;

c) no mínimo 10% (dez por cento) do resíduo-pneu coletado nos termos das alíneas
anteriores passará por reforma, e no mínimo 20% (vinte por cento), por valorização;

III – a partir de 1º de janeiro de 2013:
a)  para  cada  quatro  pneus  novos  colocados  no  mercado,  inclusive  os  que

acompanharem  os  veículos  importados,  dar-se-á  destinação  final  a  cinco  pneus
inservíveis;

b) dar-se-á destinação final adequada a quatro pneus inservíveis para cada três
pneus reformados importados de qualquer tipo;

c)  no mínimo 15% (quinze por cento) do resíduo-pneu coletado nos termos das
alíneas anteriores passará por reforma, e no mínimo 25% (vinte e cinco por cento),
por valorização;

IV – a partir de 1º de janeiro de 2014, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do
resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por reforma, e no mínimo 40%
(quarenta por cento), por valorização;

V – a partir de 1º de janeiro de 2015, no mínimo 55% (cinquenta e cinco por cento)
do resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização;

VI  –  a partir  de 1º  de  janeiro  de 2016,  no  mínimo 70% (setenta  por  cento)  do
resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização.

Parágrafo  único  –  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  aos  pneumáticos
exportados ou àqueles que equiparem veículos destinados à exportação.
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Art.  4º  –  O Poder  Executivo  Estadual,  por  meio  do  órgão  competente,  poderá
adotar,  para  efeito  de  fiscalização  e  controle,  a  equivalência  em  peso  dos
pneumáticos usados ou inservíveis.

Art. 5º – Os produtores de pneumáticos deverão comprovar anualmente junto ao
órgão  competente  do  Poder  Executivo  Estadual  a  destinação  final  adequada  de
resíduo-pneu, segundo as quantidades fixadas no art. 3º.

Art. 6º – O produtor é o responsável pela gestão dos resíduos de que trata esta lei.
§ 1º – A gestão dos resíduos será efetuada por meio de um sistema organizado na

forma do inciso XI do art. 2º.
§ 2º – A gestão dos resíduos poderá ser  transferida pelo produtor para pessoa

jurídica devidamente licenciada pelo órgão competente do Poder Executivo.
§ 3º – Ficam dispensadas da autorização mencionada no parágrafo precedente as

empresas que utilizarem pneus usados na conformidade da alínea “d” do inciso VIII
do art. 2º.

Art. 7º – O Poder Executivo, por meio do órgão competente, só concederá licença
de funcionamento ao sistema de gestão que informar:

I – a quantidade, a natureza, a origem e o destino dos resíduos a serem coletados;
II  –  a  frequência  da  coleta  e  os  meios  de  transporte  empregados  nesse

procedimento;
III – os métodos a serem empregados no processamento dos resíduos.
§ 1º – A licença de que trata este artigo será concedida pelo prazo máximo de cinco

anos, renovável por períodos equivalentes.
§ 2º – Excetuando-se a hipótese de protocolo de expansão, firmado entre o órgão

administrativo competente e o gestor de resíduos, é vedada a concessão de licença
para  sistema de  gestão  que  não  contar  com  instalações  adequadas,  segundo  a
legislação sanitária  e ambiental  vigente,  inclusive para  o cumprimento  dos prazos
estipulados no art. 3º.

Art.  8º  –  Dependerá  de  registro  do  respectivo  contrato  no  órgão  competente  a
licença para o funcionamento de sistema de gestão de resíduos terceirizado.

Parágrafo único – Não será registrado o contrato que:
I – dispuser sobre a gestão parcial de resíduos;
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II  –  incluir  cláusulas  restritivas  das  responsabilidades  do  gestor,  especialmente
aquelas mencionadas no art. 3º.

Art. 9º – A coleta de pneus usados, mediante entrega nos locais adequados, será
efetuada sem nenhum ônus para o consumidor.

Art.  10 – Serão armazenados em locais devidamente autorizados ou licenciados
todos os resíduos coletados na conformidade desta lei.

Art. 11 – Fica proibida a destinação final inadequada de resíduos, especialmente a
sua disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou
alagadiços, assim como a queima a céu aberto.

§ 1º  –  Considera-se igualmente  destinação final  inadequada de resíduos a  sua
incineração  sem aproveitamento  energético,  a  qual  fica  vedada a  partir  de  1º  de
janeiro de 2016.

§ 2º – A infração do disposto neste artigo será punida com multa por unidade no
valor de 20 Ufemgs (vinte Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e, sendo
produtor o agente, a multa será de 80 (oitenta) Ufemgs, aplicada em dobro em caso
de  reincidência,  devendo  os  valores  arrecadados  ser  destinados  ao  órgão
competente.

Art. 12 – O descumprimento dos prazos fixados no art. 3º sujeitará o produtor a
multa no valor de 40 (quarenta) Ufemgs por dia de atraso.

Parágrafo único – A responsabilidade pelo descumprimento dos prazos referidos no
caput será sempre do produtor, mesmo no caso de gestor terceirizado (art. 6º, § 2º).

Art.  13 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Paulo Guedes
Justificação:  No  Brasil,  são  produzidos  anualmente  de  35  a  40  milhões  de

pneumáticos,  dos  quais  aproximadamente  16  ou  17  milhões  são  colocados  no
mercado  para  reposição  de  produtos  usados.  Somam-se  a  esses  os  pneus
remoldados,  importados  de  países  desenvolvidos  e  oferecidos  ao  consumidor  a
preços competitivos. A maior parte dos pneus fora de uso se encontra hoje em aterros
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sanitários,  onde  seu acúmulo  é  extremamente  favorável  à  proliferação do  Aedes
aegypti, o agente transmissor da dengue. Entretanto, mesmo desconsiderando esse
aspecto do problema,  o depósito,  por  si  mesmo, já causa graves contratempos à
sociedade civil e ao poder público, pois é patente, especialmente nos grandes centros
urbanos,  o  esgotamento  dos  aterros  hoje  existentes  e  a  dificuldade  de  constituir
novas  unidades,  até  mesmo  pela  compreensível  resistência  das  comunidades
circunvizinhas. Ante a gravidade do problema, é cada vez mais difundida a prática de
efetuar-se a queima dos pneus fora de uso, solução das mais infelizes, pois o pneu
em processo de combustão produz um volume realmente alarmante de gases nocivos
à boa qualidade do ar. Atualmente, contudo, já existem destinos consideravelmente
mais  nobres  para  o  pneumático  usado  que  a  queima  ou  o  simples  depósito  do
resíduo  em  aterros  sanitários.  Entre  esses  citamos:  recauchutagem  (reutilização),
aditivo para peças plásticas, aumentado-lhes a elasticidade, incorporação em asfaltos
para estradas e pavimentos, pavimentos de pneus triturados (parques infantis, base
de  campo  de  golfe  ou  de  futebol),  melhorando  as  condições  dos  relvados  e
diminuindo as lesões, pavimentos industriais, material isolante, base de alcatifas, etc.,
engenharia biofísica e civil (estabilizadores de vegetação junto das margens de rios,
selagem de aterros sanitários, taludes de autoestradas) e outras aplicações.

Também recomendáveis,  quando as circunstâncias  não permitirem a adoção de
nenhuma das medidas antes enunciadas, são: a trituração simples do resíduo para
redução  do  volume  a  ser  depositado  em  aterro,  o  uso  dos  pneus  usados  para
formação de defesas para barcos em portos e cais de acostagem, fabrico de produtos
de  borracha  (sandálias,  capas,  tacões  e  solas  para  calçado,  telas  e  tapetes),
incineração com ou sem aproveitamento energético e pirólise (destilação).

A despeito  de  todas  essas  alternativas,  o  destino  final  dos  pneus  ainda  é  um
problema ambiental  de primeira ordem, não só no Brasil,  mas em todo o mundo.
Mesmo nos Estados Unidos se encontram verdadeiras montanhas de pneus usados
depositados em aterros de condição precária, com altíssimo risco de incêndios, e só
na última década a reciclagem passou de 11% para 33% de toda a sucata produzida.
Em  todo  o  mundo  o  destino  final  dos  pneus  tem  sido  objeto  de  propostas  cujo
propósito é dar visibilidade ao custo ecológico do produto. Na União Europeia, no ano
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de 2000, foi constituído um grupo de trabalho para propor uma solução comunitária
para esse problema.

Este projeto é uma contribuição do Legislativo mineiro e tem por propósito introduzir
em nosso Estado um sistema de gestão adequado para um dos resíduos industriais
mais nocivos ao equilíbrio ambiental e até mesmo à saúde pública, o pneu. Proposta
de igual teor, na qual nos inspiramos, tramita na Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro, com os mesmos e elevados objetivos de proteção do meio ambiente e da
qualidade de vida da população.

Por  outro  lado,  no  Brasil  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  Conama –
estipulou,  por  intermédio  da  Resolução nº  258,  de  26/8/1999,  as  metas  a  serem
cumpridas  pelo  País  na  gestão  racional  dos  pneus  usados.  Infelizmente,  muito
embora determine a proporção de resíduos que merecerá destinação final adequada
até o ano de 2005, a referida resolução não define qual destino final será adequado
ao estrito  cumprimento  da  medida,  quando  seria  muito  mais  apropriado  fomentar
processos mais econômicos e favoráveis ao equilíbrio ambiental.

A Resolução nº 301, de 21/3/2003, editada pelo Conama, alterou dispositivos da
Resolução nº 258, de 26/8/1999. A norma corrige o que é atribuído pelos técnicos do
Ministério do Meio Ambiente a uma interpretação incorreta da Resolução nº 258, que
dispõe  sobre  pneumáticos,  editada  em  1999,  que  permitiu  que  dezenas  de
importadores obtivessem liminares para entrar com pneus usados no País. Além de
tentar fechar a porta para novas importações de usados, a Resolução nº 301 também
prevê a obrigação de dar destinação final  a pneus na mesma proporção aos que
foram importados por força de liminares, prevenindo a possibilidade de novas ações
judiciais.

Este projeto encontra seu fundamento jurídico-constitucional no art. 24, VI e XII, do
Texto Magno brasileiro,  que defere, concorrentemente à União,  aos Estados e ao
Distrito Federal, a legislação sobre a “conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição”, assim como a
“proteção e defesa da saúde”. Esperamos, diante do exposto, contar com o apoio de
todos os parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação do projeto em tela.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Paulo
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Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 869/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.231/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.307/2011)

Dispõe sobre plano de evacuação em caso de acidentes nas obras públicas do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os projetos de obras públicas de médio e grande porte do governo do

Estado de Minas Gerais só serão aprovados e executados se for apresentado pelo
ente  responsável  pela  execução  da  obra  um  plano  de  evacuação  em  caso  de
acidentes.

Parágrafo  único  –  Esse plano deverá  ser  submetido  à  análise  e  aprovação  do
Corpo de Bombeiros e outros órgãos definidos pelo governo do Estado.

Art.  2º  –  Será  responsabilidade  do  Poder  Executivo  criar  critérios  para  a
classificação do porte da obra.

Art. 3º – Durante a execução de tais obras, será obrigatória a exposição do plano
no canteiro de obras, tanto na parte interna, para os operários em geral, quanto na
parte externa, para a população envolvida.

Art. 4º – O governo do Estado constituirá comissão para certificar e fiscalizar se o
plano está apto a ser implantado em caso de acidentes.

Art. 5º – O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a imediata interdição da
obra até serem sanadas as falhas existentes.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  visa  criar  mais  um  dispositivo  de

proteção da vida. Durante a execução de grandes obras, é de conhecimento que
sempre há risco de acidente de grande vulto. O plano de evacuação obrigatório será
mais uma ferramenta para evitar  que,  em acidentes de grandes proporções,  haja
risco de morte. A fiscalização periódica nas obras será de suma importância, a fim de
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deixar  sempre  em alerta  os  responsáveis  pelo  implemento  do  plano  em  caso de
necessidade.

O acidente ocorrido, em janeiro de 2007, na Estação Pinheiros do Metrô de São
Paulo é um exemplo claro da necessidade de implantarmos o mais rápido possível
dispositivos que ofereçam mais segurança para a população.

Considerando que é dever do poder público zelar pela vida humana e garantir de
todas  as  formas  possíveis  sua  integridade,  proponho  este  projeto  de  lei,  para  a
aprovação do qual conto com o apoio dos nobres pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 931/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.232/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.170/2014)

Concede  desconto  no  pagamento  de  taxas  relativas  à  renovação  da  Carteira
Nacional de Habilitação – CNH – às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Será  concedido  às  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  65  anos

desconto  de  35%  (trinta  e  cinco  por  cento)  no  pagamento  da  taxa  referente  à
renovação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH –, emitida pelo Departamento
de Trânsito do Estado de Minas Gerais – Detran-MG.

Art.  2º  –  Será  concedido  às  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  70  anos
desconto de 50% (cinquenta por cento) no pagamento da taxa referente à renovação
da CNH.

Art. 3º – As pessoas citadas no artigo anterior poderão realizar os exames médicos
exigidos para renovação da CNH nos estabelecimentos da rede pública de saúde que
possuam as especialidades exigidas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A renovação da Carteira Nacional de Habilitação deve ser feita a cada
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cinco anos; porém, a partir dos 65 anos, o prazo é reduzido para três anos, e, a partir
dos 70 anos, deve ser renovada a cada dois anos, podendo ser menor ainda esse
prazo de acordo com a avaliação médica.

Há que se levar em consideração que o poder aquisitivo da população idosa é mais
restrito,  uma  vez  que  a  terceira  idade  tem  sua  renda  achatada  quando  da
aposentadoria. É justo, portanto, que seja concedido desconto proporcional, a cada
renovação.

Pelo exposto,  contamos com o apoio dos nobres deputados à aprovação deste
projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 832/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.233/2015
Torna  obrigatória  a  instalação  de  dispositivo  de  alarme  em  caminhões  com

caçamba basculante.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam os proprietários de caminhões com caçamba basculante obrigados a

instalar  dispositivo  de  alarme  destinado  a  alertar  o  condutor  quando  a  caçamba
basculante estiver levantada.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa – Noraldino Júnior.
Justificação: Os caminhões com caçamba basculante têm papel fundamental para o

desenvolvimento e a manutenção das grandes cidades. Em razão dessa indiscutível
importância,  faz-se necessário instalar  o dispositivo de segurança a que se refere
este projeto de lei a fim de reduzir o número de acidentes de trânsito no Estado.

Acidentes  como  o  ocorrido  no  Rio  de  Janeiro,  em  que  um  caminhão  com  a
caçamba erguida bateu na passarela, que caiu sobre as seis pistas da Linha Amarela,
provocando a morte de algumas pessoas e a interdição da pista, são mais frequentes
do que se imagina. Fato semelhante ocorreu na Região Metropolitana de Porto Alegre
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em dezembro de 2013. Não houve feridos, na ocasião. Porém, em Sorocaba, interior
de São Paulo, em novembro de 2010, dois homens morreram.

Em Uberlândia,  a maior  cidade do Triângulo Mineiro, em maio do ano passado,
houve  acidente  semelhante  na  BR-050,  uma  rodovia  importante  do  País.  Um
caminhão, que também estava com a caçamba levantada, bateu em uma passarela
de pedestres.

O  problema  ocorre  muitas  vezes  quando  o  motorista  aciona  o  dispositivo  de
levantamento da caçamba para viabilizar seu uso e se esquece de abaixá-la. Assim,
com a caçamba basculante inadvertidamente levantada,  o veículo  circula  pela via
pública, acabando por abalroar pontes, passarelas, entre outros obstáculos existentes
no trajeto.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.008/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.234/2015
Torna obrigatória a instalação de dispositivo de alarme nos veículos de carga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam os proprietários de veículos de carga tipo caminhão com caçamba

basculante, com registro no Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais –
Detran-MG, obrigados a instalar dispositivo de alarme destinado a alertar o condutor
quando a caçamba basculante estiver levantada.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  crescente  uso  de  caminhões  com  caçamba  basculante  sem  o

dispositivo de segurança sugerido neste projeto de lei tem acarretado considerável
número de acidentes de trânsito país afora.

O problema se instala quando o motorista aciona o levantamento da caçamba para
viabilizar seu uso e, por alguma razão, se esquece de abaixá-la, ficando sujeito a
abalroar ponte, passarela ou outras edificações.
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Portanto, esta proposição tem o objetivo de tornar obrigatória a instalação deste
dispositivo de segurança, trazendo ao nosso Estado norma que regule a utilização
desse instrumento nos veículos de cargas.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1008/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.235/2015
Altera o  caput do art.  1º  da  Lei  nº  16.672,  de 8  de janeiro de  2007,  que torna

obrigatório o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O  caput do art. 1º da Lei nº 16.672, de 8 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  1º  –  É obrigatória  a  realização gratuita  do  Teste  do  Reflexo Vermelho em

recém-nascidos no Estado.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fábio Cherem
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.

É muito importante fazer o teste do olhinho, pois ele pode detectar doenças e não
apresenta nenhuma contraindicação, só trazendo benefícios. No caso de suspeita de
alguma  anormalidade,  o  bebê  será  encaminhando  para  uma  avaliação  mais
completa.

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 como 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.
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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
maternidades  aptos  a  realizar  o  teste  do  olhinho  e  criar  parcerias  com  esses
estabelecimentos com vistas a promover a eficácia desta lei.

A realização desse exame deve 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.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 658/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.236/2015
Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Estadual de Prevenção e

Controle  do  Diabetes  em  Crianças  e  Adolescentes  Matriculados  nas  Escolas  das
Redes Pública e Privada de Ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei estabelece as diretrizes para a formulação da Política Estadual de

Prevenção e  Controle  do  Diabetes  em Crianças e Adolescentes Matriculados nas
Escolas das Rede Pública e Privada de Ensino.

Art. 2º – A política estadual de que trata o art. 1º terá como diretrizes:
I  –  detectar a doença ou a possibilidade de ela vir  a ocorrer,  visando evitar  ou

protelar seu aparecimento;



1978
____________________________________________________________________________

II – incentivar pesquisas visando ao diagnóstico precoce do diabetes em crianças e
adolescentes;

III  –  combater as complicações decorrentes do desconhecimento do fato de ser
portador de diabetes;

IV – conscientizar a comunidade escolar sobre o tema;
V  –  estimular  a  adequada  alimentação  dos  alunos  com  diabetes  ou  dos  que

apresentem risco de seu aparecimento;
VI – aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar os efeitos benéficos desta

política estadual;
VII  –  articular  os  sistemas  municipais  e  estadual  de  ensino,  bem  como  os

Conselhos de Educação e de Alimentação Escolar;
VIII – combater atos discriminatórios à criança ou ao adolescente com diabetes.
Art.  3º – Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:
I  –  analisar  a  viabilidade  de  identificar,  cadastrar  e  acompanhar  as  crianças  e

adolescentes com diabetes;
II – promover debates para conscientização de pacientes, pais, alunos, professores

e outras pessoas que desenvolvam atividades junto às escolas, quanto aos sintomas
e à gravidade do diabetes e aos sintomas da hipoglicemia;

III – avaliar a possibilidade de dar oportunidade aos alunos com diabetes de praticar
diariamente exercícios físicos adequados às suas necessidades especiais;

IV  –  manter  dados  estatísticos  sobre  o  número  de  crianças  e  adolescentes
atendidos  pela  referida  política,  suas  condições  de  saúde  e  de  aproveitamento
escolar;

V  –  incentivar  a  abordagem  do  tema,  quando  da  realização  de  reuniões  de
associações de pais e mestres, ou em reuniões especialmente convocadas para tal
finalidade,  como forma de disseminar  as  informações a respeito da doença,  seus
sintomas e gravidade, modos de identificação da hipoglicemia e a importância dos
exercícios  físicos  e  da  reeducação  alimentar  na  prevenção  das  complicações
decorrentes da doença, entre outras;

VI – estudar a viabilidade de os sistemas estadual e municipal de ensino articularem
atuação conjunta para a concretização das ações nas respectivas unidades;
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VII – ampliar as formas de obtenção de informações que permitam a identificação
de alunos com diabetes ou que possam vir a desenvolvê-lo.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  O  diabetes  mellitus,  popularmente  conhecido  por  diabetes,  é  um

distúrbio do metabolismo caracterizado pela ineficiência parcial ou total de insulina ou
por uma resistência a ela. A insulina auxilia o organismo a usar os alimentos como
fonte  de  energia.  Nas  pessoas  com  diabetes,  ou  o  pâncreas  para  de  fabricar  a
insulina, ou o organismo não consegue utilizá-la de forma eficiente. Sem a ação da
insulina,  a  glicose,  principal  fonte  de  energia  que  utilizamos,  fica  circulando  na
corrente sanguínea, levando ao aumento dos índices de glicose no sangue, gerando
então a hiperglicemia.

O diabetes é uma das doenças crônicas mais frequentes, atingindo mais de 7% da
população brasileira,  sendo a segunda doença mais  comum na infância,  com um
número cada vez maior  de  diagnósticos  de  ambos  os  tipos  de  diabetes  ao  ano.
Acredita-se que das crianças nascidas no ano de 2000, uma em cada seis meninas e
um em cada oito meninos irão desenvolver diabetes em sua vida.

Acompanhando o crescimento dos números de casos de diabetes, a tecnologia e o
tratamento  também  mudaram.  Atualmente  existe  o  monitoramento  intensivo  do
diabetes que auxilia na diminuição das complicações a longo prazo da doença, além
de auxiliar  pontual e seguramente no controle glicêmico, a fim de evitar possíveis
complicações.

Este projeto de lei  pretende a criação de uma política estadual de prevenção e
controle do diabetes em crianças e adolescentes justamente com o intuito de fornecer
mecanismos e informações à comunidade escolar  de modo a identificar  os casos
existentes e minimizar as consequências do desenvolvimento da doença.

A criança passa boa parte de seu dia na escola, e cada aluno com diabetes é único
no que diz respeito ao seu processo da doença e de desenvolvimento intelectual,
habilidades e níveis de assistência necessária para o manejo do tratamento.

Os  alunos  com  diabetes  precisam  do  apoio  e  compreensão  da  instituição
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educacional  para  as  medições  do  açúcar  no  sangue,  alimentação  nos  horários
adequados e administração de insulina. Neste sentido, o controle do diabetes pode
ser melhor potencializado no ambiente escolar se os professores e auxiliares forem
informados quanto  à condição do aluno e  quanto  aos procedimentos  necessários
para auxiliá-lo no controle da doença.

Professores,  pais,  administradores  escolares  e  profissionais  de  saúde  devem
trabalhar  em conjunto  com o  aluno para  desenvolver  diretrizes  para  a  gestão  do
diabetes.

O Estatuto  da  Criança e do Adolescente  garante  a educação e  a  igualdade de
condições de acesso e permanência na escola, o que deve ser garantido também às
crianças com diabetes.

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

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Gil Pereira.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 895/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.237/2015
Isenta do pagamento de pedágio nas rodovias estaduais os veículos automotores

de propriedade de pessoas com deficiência física e comprovada carência econômica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  isentos  do  pagamento  do  pedágio  nas  rodovias  estaduais  os

veículos  automotores de  propriedade das  pessoas  com deficiência  e  comprovada
carência econômica.

Parágrafo  único  –  A  isenção  de  que  trata  o  caput deste  artigo  aplica-se
exclusivamente  a  veículos  automotores  legalmente  adaptados  e  conduzidos  por
pessoas com deficiência.

Art. 2º – Cabe ao Poder Executivo emitir o documento comprobatório da isenção,
após a solicitação do interessado e cumprimento das exigências  legais  que serão
verificadas pelo poder público.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
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Fábio Cherem
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 tratamentos médicos ou
ainda buscar serviços especializados.

O valor do pedágio pesa no orçamento doméstico de qualquer cidadão, sobretudo
quando este cidadão é pessoa com deficiência que já arca com alto custo social de
sofrimento físico e financeiro no atendimento de suas necessidades.

Posto isto, conto com os nobres pares desta Casa ao projeto de lei proposto por se
tratar de matéria da maior importância social.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa .
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 659/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.238/2015
Dispõe sobre a venda de sinalizadores de emergência no âmbito do Estado e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A  comercialização  de  sinalizadores  de  emergência  deverá  ser  feita

exclusivamente por estabelecimentos credenciados pelas autoridades competentes, à
pessoa maior de dezoito anos, devidamente identificada com registro de identificação
civil (carteira de identidade) com foto e CPF, vinculando o documento apresentado ao
número de série do equipamento e ao número da nota fiscal.

§ 1º – A comercialização de sinalizadores naval far-se-á exclusivamente em postos
e  estabelecimentos  credenciados  pelas  autoridades  competentes  à  pessoa
devidamente identificada.

§ 2º – O estabelecimento comercializador fica terminantemente obrigado a fazer
constar na nota fiscal de venda a identificação do comprador, constando os números
do registro de identificação civil, CPF e número de série do artefato.

§ 3º – O estabelecimento comercializador  do artefato fica obrigado a vincular o
número  de série  do  equipamento  ao  documento  apresentado pelo  comprador,  no
cadastro efetuado pelo vendedor.
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Art.  2º  – O Poder  Executivo  regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias,
contados a partir  da  data  de  sua publicação,  cabendo a ele fixar  os  valores das
multas a serem aplicadas no caso de seu descumprimento.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  coibir  a  venda  indiscriminada  de

sinalizadores de emergência no âmbito do Estado de Minas Gerais, e evitar acidentes
que constantemente ocorrem em nosso Estado, muitas vezes com vítimas fatais.

Aqui no Brasil, os sinalizadores de emergência, também chamados de sinalizadores
náuticos, são equipamentos que tem 300m de alcance, custam, em média, R$125,00,
medem 30cm de comprimento e tem 4cm de diâmetro. Pesam cerca de meio quilo e
têm alto poder de explosão. Normalmente, um sinalizador semelhante é vendido sem
nenhuma restrição em algumas lojas.

Esses  sinalizadores  são  de  uso  obrigatório  para  embarcações  e  também  são
utilizados por pessoas que fazem trilhas, devido ao longo alcance e à facilidade de
manuseio,  porque entram em combustão sem a necessidade do uso de fogo.  No
Brasil, o produto tem que ser aprovado pelo Ministério da Defesa.

O risco de acidente com o produto é grande, tanto que a sua embalagem, além de
uma explicação de uso, tem vários alertas. O fabricante do produto alerta que é para
ser usado em situações de emergência e deve ser manipulado de maneira correta,
porque pode causar danos e sempre deve ser apontado para cima.

Exitem dois tipos de sinalizadores náuticos luminosos. O de longo alcance, quando
atinge  os  300m,  estoura  no  ar,  onde  permanece  por  3min.,  e  depois  desce
lentamente,  por  conta  do  paraquedas  contido  nele  (este  tipo  foi  o  utilizado  em
incidente com torcedor). O outro é o sinalizador de mão, o fache manual, que só faz
muita luz.

Diante do exposto, visando evitar novas tragédias envolvendo esse tipo de artefato
perigoso, entendemos que essa seja uma medida de grande relevância social e por
isso peço apoio aos meus ilustres pares para a aprovação do projeto de lei em tela.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 648/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.239/2015
Estabelece normas sobre educação a distância e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A educação a distância – EaD – é uma modalidade de educação que se

utiliza da metodologia de ensino não presencial com vistas ao acompanhamento do
processo de ensino e aprendizagem, sendo caracterizada pela interação simultânea
ou diferida  entre  os  atores  do  processo educativo,  com  a  mediação de recursos
didáticos  sistematicamente  organizados,  apresentados  em  diferentes  suportes  de
informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados por diferentes meios
de comunicação.

Art.  2º  –  Os  cursos  ministrados  sob  a  forma  de  educação  a  distância  serão
organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para admissão no
que se refere a horário,  a educação e a avaliação,  sem prejuízo  dos objetivos e
diretrizes  fixados  em  nível  nacional,  e  observarão  as  seguintes  características
fundamentais:

I – flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e
interatividade condizentes com a situação dos alunos;

II – organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na
mediação do processo de ensino e aprendizagem;

III – duração adequada ao ritmo próprio do educando e à sua disponibilidade de
tempo;

IV –  obrigatoriedade  de atividades  presenciais  para  avaliação de  estudantes  e,
quando  previstas  na  legislação  pertinente  a  estágios  obrigatórios,  atividades
relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.

Parágrafo único – Os cursos a distância devem ser programados com base nos
respectivos cursos na modalidade presencial, inclusive quanto a sua duração.

Art.  3º  –  A educação  a  distância  poderá  ser  ofertada  nos  seguintes  níveis  e
modalidades educacionais, observadas as legislações específicas:

I – educação básica;
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II – educação de jovens e adultos;
III – educação especial;
IV – educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:
a) técnicos de nível médio;
b) especialização de nível médio.
Parágrafo  único  –  Os  componentes  curriculares  dos  cursos  de  educação

profissional  que  pela  sua  especificidade  requeiram  aprendizagem  presencial  não
poderão ser oferecidos a distância.

Art. 4º – As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão
solicitar autorização para oferecer os ensinos fundamental e médio, de acordo com o
que estabelece o § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação –, exclusivamente para a complementação de aprendizagem e para o
atendimento de situações emergenciais de alunos que atendam a um dos seguintes
requisitos:

I – estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial;
II  –  sejam  portadores  de  necessidades  especiais  e  requeiram  serviços

especializados de atendimento;
III – encontrem-se no exterior;
IV  –  vivam  em  localidades  que  não  contem  com  rede  regular  de  atendimento

escolar presencial;
V – compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo

missões localizadas em regiões de fronteiras;
VI – estejam em situação de cárcere.
Art.  5º  –  Os  pedidos  de  credenciamento  e  renovação  de  credenciamento  da

instituição de ensino, de autorização de funcionamento de cursos ou programas e de
reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  de  cursos  autorizados,  na
modalidade  a  distância,  deverão  ser  pautados  pelos  referenciais  de  qualidade,
conforme  definido  pelo  Ministério  da  Educação,  bem  como  pelos  referenciais
estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de
Educação:
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I – credenciamento é o ato administrativo que habilita a instituição de ensino a atuar
com EaD por prazo determinado;

II  –  recredenciamento  é  o  ato  administrativo  que  renova  o  credenciamento  da
instituição;

III – descredenciamento é o ato administrativo que cancela o credenciamento da
instituição de ensino para atuar com EaD;

IV  –  autorização  é  o  ato  administrativo  que  permite  à  instituição  de  ensino
credenciada o oferecimento  de  determinado curso ou  programa na modalidade a
distância.

§ 1º – Compete ao Conselho Estadual de Educação praticar os atos administrativos
para credenciar, recredenciar e descredenciar instituições de ensino para oferta na
modalidade a  distância,  bem como autorizar  a  abertura  dos  respectivos  cursos  e
programas.

§ 2º – Os pedidos de credenciamento, de recredenciamento e de autorização de
cursos ou programas na modalidade a distância de instituições de ensino deverão
atender aos referenciais de qualidade definidos pelo Ministério da Educação, pela
Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação.

Art.  6º  –  A  avaliação  do  desempenho  do  estudante  para  fins  de  promoção,
conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo,
mediante:

I – cumprimento das atividades programadas; e
II – realização de exames presenciais.
§ 1º – Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de

ensino  credenciada,  segundo  procedimentos  e  critérios  definidos  no  projeto
pedagógico do curso ou programa.

§ 2º – Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os
demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância.

Art. 7º – Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância expedidos
por instituições de ensino credenciadas e registradas na forma da lei terão validade
nacional.
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§ 1º  –  A emissão  e  o  registro  de  diplomas  de cursos  e  programas a  distância
deverão ser realizados conforme legislação educacional pertinente.

§ 2º – A emissão de certificado ou diploma de programas de educação básica,
educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de
nível médio, na modalidade a distância, só poderá ser feita por instituições de ensino
devidamente credenciadas e relativamente a cursos devidamente autorizados pelo
Conselho Estadual de Educação.

Art.  8º – A instituição de ensino poderá aferir  e reconhecer, mediante avaliação,
conhecimentos  e  habilidades  obtidos  em  processos  formativos  escolares  e
extraescolares, obedecidas as diretrizes curriculares nacionais e estaduais.

Parágrafo único – A certificação parcial ou total em cursos de educação de jovens e
adultos  habilita  o  aluno  ao  prosseguimento  de  estudos  em  caráter  regular  ou
supletivo.

Art. 9º – A sede da instituição de ensino credenciada para oferta de educação a
distância é responsável pela expedição de históricos e certificados de conclusão de
curso, cabendo-lhe garantir os registros das avaliações dos alunos.

Art. 10 – Os certificados e diplomas de curso a distância emitidos por instituições de
ensino  estrangeiras,  para  que  gerem  efeitos  no  território  nacional,  deverão  ser
revalidados de acordo com as disposições legais pertinentes.

Art. 11 – A sistemática de avaliação deve estar disciplinada no Regimento Escolar e
compatibilizada com o projeto pedagógico da instituição de ensino.

Art. 12 – Os convênios e os acordos de cooperação, celebrados para fins de oferta
de  cursos  ou  programas  a  distância,  entre  instituições  de  ensino  nacionais
devidamente credenciadas e suas similares estrangeiras, deverão ser comunicados
ao Conselho Estadual de Educação, para análise e homologação.

Art.  13  –  Os  cursos  e  programas  a  distância  autorizados  poderão  aceitar
transferência e fazer o aproveitamento de estudos realizados pelos estudantes em
cursos e programas presenciais,  da mesma forma como as certificações totais ou
parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros
cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a
legislação em vigor.



1987
____________________________________________________________________________

Art. 14 – A matrícula em cursos e programas a distância para educação básica de
jovens  e  adultos  poderá  ser  feita  independentemente  de  escolarização  anterior,
obedecidas as normas legais sobre a matéria.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação:  A  educação  a  distância  deve  ser  compreendida  como  uma

oportunidade  que  é  disponibilizada  aos  que  não conseguiram  exercer  o  direito  à
educação em tempo hábil. Apresenta-se como uma oportunidade de recuperação do
direito de inclusão social. O caminho não é o da hipervalorização das máquinas, mas
o da valorização da pessoa humana.  E,  para  que a educação –  presencial  ou  a
distância – possa oferecer resposta aos problemas da sociedade, devem-se ofertar
alternativas  viáveis  ao  desenvolvimento  social  e  à  difusão  do  saber.  Assim,  a
educação se faz pela qualidade do currículo, pelo fazer pedagógico e pela resposta
que se dá aos problemas sociais como um todo.

Dentro desta visão, a Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  – Lei  nº
9.394,  de  1996  –  previu  a  educação  a  distância  como uma  forma  de  acesso  a
quaisquer  dos  níveis  e  modalidades  educacionais  estabelecidos  na  legislação
nacional, especialmente aqueles previstos na citada lei, no Título V, Capítulos II a V. A
previsão dessa nova metodologia foi  estabelecida no Título VIII,  “Das Disposições
Transitórias”,  especificamente no  caput do  art.  80:  “O poder  público  incentivará  o
desenvolvimento  e  a  veiculação  de  programas  de  ensino  (…)  e  de  educação
continuada”. Menção a cursos de educação a distância encontra-se no § 2º desse
mesmo artigo: “A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e
registro  de  diploma  relativos  a  cursos  de  educação  a  distância”.  A  primeira
regulamentação desse dispositivo, na esfera nacional, ocorreu com a publicação do
Decreto Federal nº 2.494, de 1998, alterado pelo Decreto Federal nº 2.561, de 1998,
que  determinaram  aos  sistemas  estaduais  de  ensino  a  normatização  da  nova
metodologia  e  a  forma  de  acesso  à  educação,  para  o  ensino  fundamental,  a
educação de jovens e adultos, o ensino médio, a educação profissional técnica de
nível médio, no âmbito desses sistemas.
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Esta proposição tem por escopo a regulamentação dessa importante ferramenta no
âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  dotando  o  seu  sistema  de  ensino  dos
instrumentos legais para a regulamentação do ensino a distância. A elaboração desse
projeto  de  lei  teve  como  base  de  consulta  os  atos  normativos  dos  Conselhos
Estaduais  de  Educação  dos  Estados  do  Rio  de  Janeiro  (Deliberação  nº  314,  de
8/9/2009), de São Paulo (Deliberação nº 97, de 24/2/2010), do Paraná (Deliberação
nº 1, de 9/3/2007) e a Lei nº 4.528, de 28/3/2005, do Estado do Rio de Janeiro.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Wander
Borges. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 796/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.240/2015
Isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –,
na  forma  que  especifica,  as  saídas  de  motocicletas  para  os  mototaxistas,  em
consonância com o Convênio Confaz nº 38, de 12 de julho de 2001, alterado pelos
Convênios Confaz nºs 115, de 2002, 82, de 2003, 104, de 2005, 143, de 2005, 33, de
2006, 92, de 2006, 103, de 2006, 121, de 2009, 01, de 2010, 148, de 2010, 02, de
2012 e 17, de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Ficam isentas do  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Operações de Transporte Interestadual  e Intermunicipal  e de
Comunicação  –  ICMS  –  as  saídas  internas  e  interestaduais,  promovidas  pelos
estabelecimentos  fabricantes  ou  seus  revendedores  autorizados,  de  motocicletas
equipadas  com motor  não  superior  a  150cc  (cento  e cinquenta  cilindradas),  para
mototaxistas.

Parágrafo único – O disposto no caput do artigo, se aplica em conformidade com a
Lei Federal nº 12.009, de 2009, limitado a uma motocicleta por beneficiário.

Art.  2º – O benefício só se aplica desde que cumulativa e comprovadamente, o
adquirente:

I – tenha completado 21 anos;
II – possua habilitação por pelo menos dois anos, na categoria;
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III – utilize, exclusivamente, a motocicleta nas atividades previstas na Lei Federal nº
12.009, de 2009;

IV – possua autorização do poder público municipal para exercer a atividade.
Art.  3º  – O benefício previsto nesta lei  será  transferido ao adquirente mediante

redução no preço do veículo.
Art. 4º – O benefício só poderá ser utilizado a cada quatro anos e meio, exceção

feita  nas  hipóteses  em  que  ocorra  destruição  completa  da  motocicleta  ou  seu
desaparecimento, mediante comprovação por meio de certidão de baixa, prevista em
resolução do Contran ou a certidão fornecida pela Delegacia de Polícia de Furtos e
Roubos ou congênere.

Art.  5º  –  A isenção  estabelecida  no  art.  1º  se  aplica  também  aos  seguintes
equipamentos, em conformidade com a Resolução nº 356 do Contran:

I – colete refletivo;
II – faixas refletivas no baú;
III – protetor de motor – mata cachorro;
IV – antena anticerol;
V – capacete com faixas refletivas.
Art.  6º  –  Caso  o  adquirente  venha  a  alienar  a  motocicleta  beneficiada  com  a

isenção prevista por esta lei a pessoa que não satisfaça os requisitos e as condições
estabelecidas no art. 2º, o tributo será exigido corrigido monetariamente.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias após
entrar em vigor.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Tomando como exemplo benefício já concedido aos taxistas, e a fim de

emprestar isonomia a categorias tão semelhantes, sendo o único diferencial o veículo
na execução do serviço, entendo ser o caminho da desoneração do custo do ICMS
para a aquisição de motos e EPI's um caminho a ser trilhado. Com tal medida, tenho
o objetivo de não apenas beneficiar, mas favorecer o fortalecimento da categoria e o
nível de segurança no transporte público.
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A profissão de mototaxista foi regulamentada há pouco tempo, tal ato visou sanar
uma injustiça de décadas. Contudo, é necessário avançar, dar outros passos para
diminuir  o  abismo das desigualdades.  Neste sentido, Minas Gerais  tem uma frota
antiga  e  que  pode  colocar  em  risco  a  vida,  tanto  dos  passageiros,  quanto  dos
condutores. Conforme as leis orgânicas do município estas motocicletas têm que se
renovar com uma certa frequência. Com a isenção fiscal, a intenção é dar a esses
profissionais  as  condições  de  renovar  a  frota  mineira,  cumprindo  a  legislação  e
aumentando a segurança no trânsito.

Ao  realizarmos  uma  análise  pormenorizada  dos  fatos,  constataremos  que  a
pretendida  desoneração,  num  segundo  momento  trará  aumento  da  arrecadação.
Certamente haverá aumento no número de motocicletas vendidas e a regularização
da profissão nos municípios será mais uma atividade a gerar impostos para os entes
federados.

Por esses e outros motivos, nosso projeto pretende, com a desoneração, trazer aos
trabalhadores  maior  conforto,  educação  e  saúde,  pois  essa  sobra  de  recurso  se
direcionará  aos  mototaxistas.  Tal  ato  trará  melhores  condições  de  trabalho  e
segurança. Logo, pede-se pela aprovação aos pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela deputada Rosângela
Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 713/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.241/2015
Dispõe sobre a destinação de veículos em fim de vida útil e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a destinação de veículos terrestres em fim de vida

útil, assim considerados:
I – os apreendidos por ato administrativo ou de polícia judiciária, quando inviável

seu retorno à circulação, por meio de leilão, sem direito a documentação, e depois de
cumpridas as formalidades legais;

II – os sinistrados classificados como irrecuperáveis, apreendidos ou indenizados
por empresa seguradora;
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III  –  os alienados pelos seus respectivos proprietários, em quaisquer condições,
para fins de desmontagem e reutilização de partes e peças.

§ 1º – Os veículos  em fim de vida útil  definidos nos incisos I  a  III  deste artigo
somente  poderão ser  destinados aos estabelecimentos credenciados pelo  Detran-
MG, nos termos do art. 2º desta lei.

§ 2º  – Por ato do Detran-MG, serão destinados à alienação por meio de leilão,
obrigatoriamente  como  sucata,  os  veículos  incendiados,  totalmente  enferrujados,
repartidos e  os  demais  em péssimas condições,  como tais  definidos em portaria,
vedada  a  reutilização  de  partes  e  peças  e  respeitados  os  procedimentos
administrativos e a legislação ambiental.

§  3º  –  Na  hipótese  do  §  2º,  somente  poderão  participar  do  leilão  os
estabelecimentos  que  atuem  na  reciclagem  de  sucata  veicular,  devidamente
credenciados pelo Detran-MG nos termos do inciso II do art. 2º desta lei, observada a
legislação ambiental em vigor.

Art. 2º – Para os fins do art. 1º, terão obrigatoriamente que solicitar credenciamento
junto ao Detran-MG as seguintes pessoas jurídicas:

I  –  empresas  estabelecidas  no  ramo  de  desmontagem  de  veículos  e  de
comercialização das respectivas partes e peças;

II  –  empresas  estabelecidas  no  ramo  de  reciclagem  de  veículos  totalmente
irrecuperáveis  ou  de  materiais  não  suscetíveis  de  reutilização,  descartados  no
processo de desmontagem de veículos.

§ 1º – Para o credenciamento referido no caput, deverá ser apresentada a seguinte
documentação:

I – contrato social do estabelecimento que tenha como objeto social as atividades
indicadas nos respectivos incisos;

II – inscrição como contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS;

III – atestado de antecedentes criminais e certidão de distribuições criminais dos
sócios-proprietários;

IV – alvará municipal de funcionamento;
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V  –  declaração  de  inexistência  de  assentamento  no  Cadastro  Informativo  dos
Créditos  não  Quitados  de  órgãos  e  entidades  estaduais  –  Cadin  Estadual,  do
estabelecimento e de seus respectivos sócios.

§ 2º – Além dos requisitos previstos nesta lei ou em regulamento, as empresas de
desmontagem referidas no inciso I deste artigo deverão:

I – possuir instalações e equipamentos que permitam a remoção e manipulação, de
forma  criteriosa,  observada  a  legislação  e  a  regulamentação  pertinentes,  dos
materiais com potencial lesivo ao meio ambiente, tais como fluidos, gases, baterias e
catalisadores;

II – possuir piso 100% (cem por cento) impermeável nas áreas de descontaminação
e desmontagem do veículo, bem como na de estoque de partes e peças;

III – possuir área de descontaminação isolada, contendo caixa separadora de água
e óleo, bem como canaletas de contenção de fluidos;

IV – ser assistidas por responsável técnico com capacitação para a execução das
atividades de desmontagem de veículos e de recuperação das respectivas partes e
peças;

V  –  apresentar  atestado  de  antecedentes  criminais  e  certidão  de  distribuições
criminais do responsável técnico;

VI – apresentar relação de empregados e ajudantes, em caráter permanente ou
eventual, devidamente qualificados.

§ 3º – O credenciamento referido neste artigo será anual, renovável por sucessivos
períodos, ao final dos quais será reexaminado o atendimento das exigências desta
lei.

§  4º  –  O  início  do  exercício  das  atividades  previstas  nesta  lei  somente  estará
autorizado  a  partir  da  publicação  no  Diário  Oficial  do  Estado  do  ato  formal  de
credenciamento expedido pelo Detran-MG.

§ 5º – É vedado às empresas referidas no inciso II deste artigo:
I – destinar para qualquer finalidade diversa da reciclagem os veículos adquiridos

na  forma  do  §  2º  do  art.  1º,  as  partes  e  peças  de  veículos  não  passíveis  de
reutilização,  bem  como  o  material  inservível  que  restar  da  desmontagem,
encaminhados nos termos do § 3º do art. 4º;
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II  – exercer, integral ou parcialmente, por qualquer meio ou forma, as atividades
próprias das empresas referidas no inciso I deste artigo.

Art. 3º – As empresas referidas no inciso I do art. 2º deverão:
I – comunicar ao Detran-MG, no prazo máximo de cinco dias, a entrada de veículo

em  seu  estabelecimento  para  fins  de  desmontagem,  observando-se  a  disciplina
estabelecida  pelo  referido  órgão,  bem  assim  a  legislação  federal  atinente  aos
procedimentos de baixa do registro do veículo;

II  –  implementar  sistema  de  controle  operacional  informatizado  que  permita  a
rastreabilidade de todas as etapas do processo de desmontagem, desde a origem
das partes e peças, incluindo a movimentação do estoque, até a sua saída, assim
como dos resíduos, de forma a garantir toda segurança ao consumidor final e permitir
o controle e a fiscalização pelos órgãos públicos competentes;

III – elaborar laudo técnico imediatamente após a desmontagem de cada veículo,
que deverá ser instruído, no mínimo, com os comprovantes:

a) de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ –, endereço e nome do proprietário do veículo objeto
da desmontagem;

b) do número do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam –, marca,
modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo do veículo;

c)  do número de certidão de baixa do veículo junto ao Sistema de Cadastro de
Veículos do Detran-MG;

d) de outros documentos exigidos em regulamento.
§ 1º – No laudo técnico referido no inciso III deste artigo deverão ser relacionadas

individualmente as partes e peças que, sob o aspecto de segurança veicular, sejam
consideradas:

I  –  reutilizáveis,  sem  necessidade  de  descontaminação,  restauração  ou
recondicionamento;

II  –  passíveis  de  reutilização  após  descontaminação,  restauração  ou
recondicionamento;

III – não suscetíveis de reutilização, descartadas no processo de desmontagem de
veículos, que serão destinadas à reciclagem, nos termos do § 3º do artigo 4º.



1994
____________________________________________________________________________

§ 2º – As partes e peças restauradas ou recondicionadas, pela própria empresa
desmontadora  ou  por  terceiros  por  ela  contratados,  serão relacionadas  em  laudo
técnico complementar, vinculado ao primeiro.

§  3º  –  Todas  as  partes  e  peças  desmontadas,  inclusive  as  restauradas  ou
recondicionadas, serão objeto de identificação, por meio de gravação indelével, de
forma a permitir a rastreabilidade de todas as etapas do processo de desmontagem
desde a sua origem, observando-se a disciplina estabelecida pelo Detran-MG.

§ 4º – O Poder Executivo poderá exigir que o laudo técnico a que se refere o inciso
III deste artigo:

I – seja elaborado e mantido em sistema informatizado;
II – tenha seus arquivos digitais transmitidos eletronicamente ao Detran-MG e à

Secretaria da Fazenda, nos termos de disciplina própria.
Art.  4º  – As empresas credenciadas nos termos  do inciso I  do  art.  2º  somente

poderão comercializar as partes e peças resultantes da desmontagem de veículos
com destino a:

I – consumidor ou usuário final, devidamente identificado na Nota Fiscal eletrônica a
que se refere o art. 5º;

II – outra empresa igualmente credenciada.
§  1º  –  Fica  vedada  a  comercialização  de  partes  e  peças  resultantes  da

desmontagem de veículos por empresas não credenciadas pelo Detran-MG, na forma
do inciso I do art. 2º.

§ 2º – Partes, peças ou itens de segurança, assim considerados o sistema de freios
e  seus  subcomponentes,  o  sistema  de  controle  de  estabilidade,  as  peças  de
suspensão, o sistema de  airbags em geral  e seus subcomponentes, os cintos de
segurança  em  geral  e  seus  subsistemas  e  o  sistema  de  direção  e  seus
subcomponentes não poderão ser objeto de comercialização com o consumidor final,
sendo sua destinação restrita aos próprios fabricantes ou empresas especializadas
em recondicionamento, garantida a rastreabilidade prevista nesta lei.

§ 3º – As partes e peças de veículos não passíveis de reutilização, bem como o
material  inservível  que  restar  da  desmontagem,  deverão  ser  encaminhados  a
empresas referidas no inciso II do art. 2º, para fins de reciclagem.
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§  4º  –  Na  hipótese  de  desmontagem  de  veículo  realizada  sob  encomenda  do
proprietário, as partes e peças reutilizáveis, devidamente identificadas nos termos do
§  3º  do  art.  3º,  deverão  ser  entregues  ao  encomendante  exclusivamente  para
utilização própria.

Art.  5º  –  Toda  a  movimentação  de  veículos  e  das  respectivas  partes  e  peças
resultantes da desmontagem será objeto de emissão de nota fiscal eletrônica, desde
o leilão ou alienação do veículo em fim de vida útil até a destinação final das referidas
partes e peças nos termos desta lei, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria
de Estado de Fazenda.

Parágrafo  único  –  Em  todas  as  notas  fiscais  eletrônicas  que  ampararem  a
movimentação de partes e peças deverá ser indicada a identificação para fins da
rastreabilidade prevista no § 3º do art. 3º.

Art. 6º – As empresas credenciadas referidas no inciso I do art. 2º deverão efetuar o
registro da entrada e da saída de veículos e das respectivas partes e peças em livro
contendo:

I  –  data  de  entrada  do  veículo  no  estabelecimento  e  o  número  da  nota  fiscal
eletrônica de aquisição do veículo;

II – nome, endereço e identificação do proprietário ou vendedor;
III  –  data  da  saída  e  descrição  das  partes  e  peças  no  estabelecimento,  com

identificação do veículo ao qual pertenciam, e o número da nota fiscal eletrônica de
venda;

IV – nome, endereço e identificação do comprador ou encomendante;
V – número do Renavam, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo

do veículo;
VI  –  número da certidão de baixa do  veículo  junto ao Sistema de Cadastro de

Veículos do Detran-MG.
§ 1º – A fiscalização do livro a que refere este artigo será realizada pelo Detran-MG.
§ 2º – O livro poderá ser substituído por registro em sistema eletrônico de controle

de entrada e saída, de acordo com disciplina estabelecida pelo Detran-MG.
Art. 7º – A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei será realizada pelo

Detran-MG, ressalvada a competência da Secretaria da Fazenda no que se refere à
legislação tributária.
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§ 1º – O Detran-MG poderá atuar  em parceria com a Secretaria  da Segurança
Pública e outros  órgãos e entidades públicas para fiscalização conjunta,  incluindo
desde  a  expedição  do  credenciamento  até  a  lacração  dos  estabelecimentos  que
descumprirem as normas contidas nesta lei.

§ 2º – Na hipótese de resistência do proprietário, do administrador, do responsável
técnico ou qualquer  empregado do estabelecimento,  será requisitado o  auxílio  de
força policial.

Art. 8º – O estabelecimento que incorrer nas infrações administrativas previstas no
art. 10 desta lei, sem prejuízo das demais sanções legais, estará sujeito:

I – à cassação do credenciamento referido no art. 2º;
II – à cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;
III  – à interdição administrativa e à lacração do estabelecimento quando não for

credenciado;
IV – ao perdimento do bem em desacordo com o previsto nesta lei;
V  –  à  multa  de  500 a  1.500 Ufemgs (quinhentas a mil  e  quinhentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais).
§ 1º – Observado o contraditório e a ampla defesa, as penalidades previstas neste

artigo serão aplicadas:
I – a do inciso II, pela Secretaria da Fazenda, que poderá determinar, liminarmente,

a suspensão da eficácia da inscrição estadual;
II  –  as  dos  incisos  I,  III,  IV  e  V,  pelo  Detran-MG,  que  poderá  determinar,

liminarmente,  a  suspensão  do  credenciamento  e  do  exercício  da  atividade  do
estabelecimento,  por  cento  e  oitenta  dias,  renováveis  por  igual  período,  se
necessário, mediante decisão fundamentada.

§  2º  –  Uma  vez  aplicada  a  pena  de  perdimento,  o  bem  será  incorporado  ao
patrimônio do Estado, nos termos de disciplina estabelecida pelo Detran-MG.

§ 3º – O Detran-MG poderá determinar cautelarmente a interdição administrativa e
a lacração de estabelecimento que opere irregularmente, bem como a apreensão e o
recolhimento de veículos, partes e peças.

§ 4º – A gradação das penalidades a que se refere este artigo deverá considerar a
gravidade da infração e a reiteração de conduta infracional.
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§ 5º – As penalidades previstas nos incisos I a IV:
I – serão aplicadas isolada ou cumulativamente;
II – implicarão a aplicação cumulativa da multa prevista no inciso V.
Art. 9º – A cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no

inciso II do art. 8º desta lei, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em
comum ou separadamente:

I  –  o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em
estabelecimento distinto;

II – a proibição de apresentarem pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo
ramo de atividade.

§ 1º – A cassação referida no caput deste artigo será aplicada aos estabelecimentos
que incorrerem nas infrações previstas:

I – nos incisos I, II e VI do art. 10, por uma única vez;
II – nos incisos III a V, VII e VIII do art. 10, na terceira infração.
§ 2º  – Para aplicação da penalidade prevista neste artigo,  o Detran-MG deverá

encaminhar cópia do procedimento administrativo e da decisão definitiva relativa às
penalidades  previstas  nos  incisos  I,  III,  IV  e  V  do  art.  8º,  conforme  o  caso,  à
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  para  fins  de  instauração  de  procedimento
administrativo de cassação da inscrição.

§ 3º – As restrições previstas nos incisos I e II do caput deste artigo prevalecerão
pelo prazo de cinco anos, contados da data de cassação da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS.

Art. 10 – Para os fins desta lei, são infrações administrativas as adiante indicadas,
cujo infrator ficará sujeito às penalidades previstas no art. 8º:

I  –  desmontar  ou  reciclar  veículo,  comercializar  ou  manter  em  estoque  no
estabelecimento  partes  ou  peças,  usadas  ou  restauradas  ou recondicionadas,  ou
produtos resultantes da reciclagem, sem estar credenciado nos termos desta lei;

II  –  desmontar  ou  reciclar  veículo,  comercializar  ou  manter  em  estoque  no
estabelecimento  partes  ou  peças,  usadas  ou  restauradas  ou recondicionadas,  ou
produtos resultantes da reciclagem, sem origem comprovada;

III  –  desmontar  ou  reciclar  veículo,  comercializar  ou  manter  em  estoque  no
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estabelecimento  partes  ou  peças,  usadas  ou  restauradas  ou recondicionadas,  ou
produtos resultantes da reciclagem, sem a regular comunicação prevista no inciso I
do art. 3º;

IV – desmontar veículo, comercializar ou manter em estoque no estabelecimento
partes ou peças, usadas ou restauradas ou recondicionadas, sem a identificação que
permita rastreabilidade, nos termos do § 3º do art. 3º;

V  –  comercializar  ou  manter  em  estoque  no  estabelecimento  partes  ou  peças,
usadas ou restauradas ou recondicionadas, em desacordo com o disposto nesta lei e
em hipótese não abrangida pelos incisos I a IV;

VI – comercializar ou utilizar veículo adquirido para desmontagem ou reciclagem;
VII  –  manter  veículo  no  estabelecimento,  por  mais  de  cinco  dias,  sem  a

comunicação a que se refere o inciso I do art. 3º;
VIII  –  deixar  de  apresentar  ou  de  transmitir,  ou  apresentar  ou  transmitir  com

irregularidade, os arquivos digitais das obrigações acessórias previstas nesta lei ou
em disciplina estabelecida em ato do Detran– MG ou da Secretaria de Estado de
Fazenda, na forma e prazo respectivos;

IX – deixar de manter no estabelecimento ou de apresentar à autoridade incumbida
da fiscalização, no prazo por ela fixado, documentos que comprovem, nos termos
desta  lei,  a  origem,  movimentação e  regularidade dos  veículos,  partes  ou  peças,
usadas ou restauradas ou recondicionadas, mantidas em estoque ou comercializadas
pelo estabelecimento;

X – deixar de manter no estabelecimento ou de apresentar à autoridade incumbida
da fiscalização, no prazo por ela fixado, livro de entrada e saída de veículos e de
partes ou peças, laudo técnico de desmontagem ou dos correspondentes sistemas
eletrônicos de controle, nos termos desta lei ou da disciplina estabelecida em ato do
Detran-MG ou da Secretaria de Estado de Fazenda;

XI – deixar de prestar informações relativas às operações próprias ou de terceiros à
autoridade incumbida pela fiscalização, no prazo por ela fixado;

XII  –  deixar  de  franquear  ou  impossibilitar  o  acesso  irrestrito  da  autoridade
incumbida  da  fiscalização  às  dependências  do  estabelecimento,  documentos,
registros e controles das atividades.
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Art.  11  –  Os  estabelecimentos  que  exercem  atividades  de  desmontagem  e
reciclagem terão prazo de cento e oitenta dias a contar da data de publicação desta
lei para se adequarem às exigências nela previstas.

Art. 12 – O Detran-MG publicará, no Diário Oficial, a relação dos estabelecimentos
credenciados e também a relação dos que sofreram punição com base no disposto
nesta lei, fazendo constar os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ e os respectivos endereços.

Art. 13 – O disposto nesta lei aplica-se aos veículos em fim de vida útil oriundos de
outras unidades da federação, inclusive às respectivas partes e peças.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Braulio Braz
Justificação:  A presente  propositura  objetiva  coibir  crimes  contra  o  patrimônio,

notadamente o furto e o  roubo de veículos  automotores,  prática esta diretamente
relacionada  ao mercado paralelo  de  compra  e  venda de  autopeças  e  acessórios
automotivos de origem não comprovada. Tal prática, além de revelar sérios riscos ao
interesse do consumidor,  como a ausência de garantia e de segurança no uso do
produto, estimula a ocorrência deste tipo de crimes.

Não  obstante  a  efetivação  de  ações  de  segurança  pública  que  possibilitem
minimizar  a  ocorrência  desta  modalidade  criminosa,  seja  pela  intensificação  do
policiamento seja pela responsabilização criminal,  outras medidas que resultem no
aumento do poder regulatório e de controle do Estado são imprescindíveis, em vista à
inequívoca  interface  que  determinadas  atividades  comerciais,  como  a  presente
hipótese, guardam com as ações criminosas, a ocorrência de diversas modalidades
de atos de corrupção, tanto por agentes públicos como por particulares.

A  adoção  desta  proposta  possibilitará  restringir  o  comércio  de  autopeças  de
veículos  sinistrados  ou  apreendidos,  por  ato  administrativo  ou  judicialmente,
revertendo o quadro atual em que o Estado não consegue promover uma fiscalização
mais efetiva.

Outro  ponto  a  destacar  é  a  proposta  de  cassação  da  inscrição  estadual  dos
estabelecimentos  que  promovem  o  desmonte  de  veículos  de  origem  lícita  não
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comprovada  ou  comercializam  autopeças  de  origem  lícita  não  comprovada,  à
semelhança do que já  ocorre  em  casos  de estabelecimentos  que  comercializam,
adquirem ou transportam combustível adulterado.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.055/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.242/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.405/2011)

Dispõe  sobre  normas  de  proteção  e  segurança  dos  consumidores  nos
estacionamentos  públicos  e  privados  e  diante  dos  fornecedores  de  serviços  de
manobra e guarda de veículos em geral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de

manobra e guarda de veículos em geral, localizados no âmbito do Estado, deverão,
ao recepcionar o veículo do consumidor:

I – emitir comprovante de entrega do veículo contendo, entre outros:
a) preço da tarifa;
b) identificação do modelo e da placa do veículo;
c) prazo de tolerância;
d) horário de funcionamento do estabelecimento;
e) nome e endereço da empresa responsável pelo serviço;
f) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – ;
g) dia e horário do recebimento e da entrega do veículo;
II – discriminar seu estado de conservação, seus acessórios e os itens internos que

estão no veículo ou dele fazem parte, sempre sob a supervisão do condutor;
III – fornecer recibo de pagamento e nota fiscal;
IV – manter relógios de controle de entrada e saída visíveis ao consumidor.
Art. 2º – Fica vedada aos estabelecimentos descritos no caput do art. 1º a fixação

de placas indicativas que atenuem ou excluam qualquer responsabilidade destes em
relação ao veículo ou aos objetos que dele fazem parte ou que foram deixados em
seu interior.
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Art. 3º – A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável infrator a
imposição de pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), dobrada em caso de
reincidência, sem prejuízo das demais sanções que a legislação culminar.

Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art.  5º  –  Esta  lei  deverá  ser  regulamentada pelo  Poder  Executivo  no  prazo  de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: O objetivo primordial deste projeto é o de criar regras básicas para os

estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de manobra e
guarda de veículos em geral, localizados no âmbito do Estado. Estes, ao recepcionar
o veículo do consumidor, deverão adotar medidas que irão aumentar a segurança e
melhorar a prestação de serviços.

Entre as medidas propostas, destacam-se a indicação, no comprovante de entrega
do veículo, do preço da tarifa – trazendo mais transparência ao negócio – e do dia e
horário  do  recebimento  e  da  entrega  do  veículo.  Para  também  evitar  brigas
intermináveis  na  Justiça,  reduzindo  as  demandas  que  buscam  a  prestação
jurisdicional,  os  estabelecimentos  descritos  nessa  lei  deverão  discriminar  os
acessórios e os itens internos que estão no veículo ou dele fazem parte.

Oportuno esclarecer que as regras aqui estabelecidas visam trazer benefícios para
os dois lados do negócio, pois, de outra maneira, caberia aos estacionamentos, em
uma eventual  ação na  Justiça,  provar  que,  por  exemplo,  não havia  um rádio  ou
qualquer outro equipamento sofisticado dentro do veículo. Cumpre destacar que, do
ponto de vista deste parlamentar, a regra mais importante introduzida neste projeto de
lei  é  a  proibição  de  fixação  de  placas  indicativas  que  designem  não  serem  de
responsabilidade dos estacionamentos os objetos deixados no interior dos veículos.
Atualmente  as  principais  reclamações  dos  consumidores  no  que  diz  respeito  à
prestação de serviços pelos estacionamentos são batidas, roubos de carro e furtos de
objetos no interior dos veículos. Não podemos mais tolerar a existência de cláusulas
abusivas que excluam ou atenuem a responsabilidade do fornecedor.
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Considerando a relevância desta matéria,  submeto aos meus nobres pares este
projeto de lei, pedindo sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 350/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.243/2015
Torna obrigatório o selo higiênico nos vasilhames destinados à comercialização de

água mineral e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam os fornecedores de água mineral obrigados a adotar selo higiênico

de proteção para evitar contaminação do recipiente pelo ambiente externo.
Art. 2º – É vedada a comercialização de água mineral que não atenda ao disposto

no art. 1º.
Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 4º – Os fornecedores de água mineral terão o prazo de cento e oitenta dias

contados da data de publicação desta lei para se adaptarem a suas disposições.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A colocação  de  selo  higiênico  não  deve  depender  da  vontade  do

fornecedor, pois ao poder público cabe o dever de zelar pela saúde de todos, como
determinado pelo art. 196 da Constituição Federal. Dessa forma, é prudente que a
aplicação desse selo constitua obrigação legal.

Ele tem como objetivo evitar  a contaminação das embalagens em geral  após o
envasamento dos produtos. Ainda que o processo de industrialização 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.

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:
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“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 água mineral a
aplicarem selo higiênico, sendo nosso maior objetivo a preservação da integridade
física dos nossos cidadãos e a preservação do bem maior, que é a vida.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 707/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.244/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  de  carrinhos  motorizados  para

pessoas com deficiência física, idosos e gestantes em centros comerciais,  shopping
centers, hipermercados e supermercados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Todos  os  centros  comerciais,  shopping  centers,  hipermercados  e

supermercados,  no  âmbito  do  Estado,  ficam  obrigados  a  fornecer,  gratuitamente,
carrinhos motorizados para pessoas com deficiência física, idosos e gestantes.

Art. 2º – Os estabelecimentos previstos no art. 1º terão o prazo de sessenta dias, a
partir da publicação desta lei, para fazerem aquisição e oferecerem, gratuitamente, o
serviço  de  carrinhos  motorizados  a  pessoas  com  deficiência  física,  idosos  e
gestantes.

Art. 3º – Deverão ser afixadas em local de grande visibilidade nas dependências
externas  e  internas  dos  centros  comerciais,  shopping  centers,  hipermercados  e
supermercados, placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos motorizados.

Art. 4º – Os centros comerciais, shopping centers, hipermercados e supermercados
que descumprirem o disposto nesta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I – advertência, na primeira ocorrência;
II –  multa, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo

índice oficial, na segunda ocorrência;
III  –  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subsequentes.
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Art. 5º – A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos competentes do
Poder Executivo.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a
partir da sua vigência.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão dos direitos e das

garantias  fundamentais,  incluindo,  não  apenas  os  direitos  civis  e  políticos,  mas
também os direitos sociais, garantindo como direitos humanos fundamentais, 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  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 da
sociedade  política,  mas  de  um  dever.  Esses  direitos  devem  ser  garantidos  e
consagrados.

Apesar  disso,  os  idosos  e  as  pessoas  com  deficiência  ainda  sofrem,
frequentemente, violação e desrespeito a seus direitos. Não há na lei brasileira uma
definição precisa do que se considera pessoa com deficiência. Existe a Lei nº 8.160,
de  1991,  que  dispõe  sobre  a  identificação  de  pessoas  portadoras  de  deficiência
auditiva, e a Lei nº 4.613, de 1965, que isenta dos impostos de importação e de
consumo, bem como da taxa de despacho aduaneiro, quanto aos veículos especiais
destinados ao uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas com deficiência física e,
também, o Decreto nº 914, de 1993, que institui a Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo em seu art. 3º a pessoa portadora de
deficiência  como  "aquela  que  apresenta,  em  caráter  permanente,  perdas  ou
anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que
gerem incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado
normal para o ser humano".
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A constitucionalização dos direitos das pessoas portadoras de deficiência iniciou-se,
de forma explícita, com a Emenda à Constituição nº 12, de 1978, que, em um único
artigo, dispôs que seria assegurada a melhoria da condição social e econômica dos
deficientes,  especialmente,  mediante educação gratuita,  assistência,  reabilitação e
reinserção na vida social, proibição de discriminação, até mesmo quanto à admissão
ao trabalho, além da possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.

Com  relação  aos  idosos,  cabe-nos  fazer  menção  ao  art.  230  da  Constituição
Federal  que,  em  si,  já  era  suficiente  para  garantir  a  proteção  do  idoso,  porque
assegura “a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida.” O dever de assegurar a participação comunitária, a
defesa da dignidade, o bem-estar e o direito à vida é da família, da sociedade e do
Estado, isto é, um dever de todos.

Apesar da garantia constitucional referente aos direitos dos idosos, essas pessoas
continuam  sendo  desrespeitadas.  Assim,  tornou-se  necessária  a  elaboração  de
outras  leis  que viessem efetivar  tais  direitos,  como a  Lei  nº  8.842,  de 1994,  que
dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Idoso,  cria  o  Conselho  Nacional  do  Idoso,
conferindo garantias à terceira idade, entre outras. Posteriormente, editou-se a Lei nº
10.741,  de  2003,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  do  Idoso,  um  instrumento  de
fundamental importância que ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima de
60 anos.

A  função  principal  do  Estatuto  do  Idoso  é  funcionar  como  carta  de  direitos,
fornecendo meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do
idoso e verdadeira educação cidadã, no tocante ao respeito e à luta pela dignidade
das pessoas com idade mais avançada em nosso país.

Assim, é preciso contribuir para que os idosos alcancem posição de cidadão efetivo
na sociedade, galgando o lugar de respeito e dignidade que merecem por serem os
formadores de nossa sociedade, porque o que o idoso realmente quer é participar
ativamente da sociedade.

Dessa forma, verificamos ser imprescindível a adoção de medidas referentes ao
respeito  à  acessibilidade  de  idosos  e  pessoas  com  deficiência  física  visando
assegurar a sua liberdade de locomoção, em busca de maior inclusão social baseada



2006
____________________________________________________________________________

na  aceitação  das  diferenças  individuais,  na  valorização  de  cada  pessoa  e  na
convivência  dentro  da  diversidade  humana,  ainda  mais  porque  há  um  aumento
progressivo da preocupação com essa questão.

Essa  preocupação  também  é  estendida  às  gestantes,  que  muitas  vezes,  têm
dificuldades de locomoção, sendo imprescindível que sejam colocados à disposição
delas  meios  capazes  de  assegurar  um  dos  direitos  fundamentais  de  qualquer
cidadão, a locomoção.

Diante  do  relatado,  constatamos  que essa  parcela  da  sociedade  merece  muita
atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com esta
proposição,  a  qual  tem  por  objetivo  facilitar  o  acesso  e  a  permanência  dessas
pessoas 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 de livre locomoção é parte indissociável dos
direitos humanos, falta, ainda, a visão de obrigatoriedade.

Por fim, este documento encontra respaldo legal nos arts. 1º,  incisos  II  e  III;  3º,
inciso IV; 23, inciso II; 24, inciso XIV, e 230, todos da Constituição Federal.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen
Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 813/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.245/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas que disponibilizam o serviço de

atendimento ao consumidor – SAC – criarem canal direto de comunicação gratuito
por telefone com o Procon Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam obrigadas as empresas que disponibilizam o serviço de atendimento

ao consumidor – SAC – a criarem canal direto de comunicação gratuito por telefone
com o Procon Estadual.

Art. 2º – Para fins desta lei, define-se serviço de atendimento ao consumidor – SAC
– como o  serviço  de  atendimento  por  telefone  que tenha por  finalidade  receber,
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analisar e resolver  as  demandas dos consumidores sobre os  produtos e serviços
ofertados no Estado.

Art. 3º – O serviço direto de comunicação entre as empresas e o Procon Estadual
deverá ser ofertado de forma gratuita, não podendo gerar nenhum tipo de ônus para o
Procon  Estadual,  tanto  em  chamadas  realizadas  de  estações  fixas  quanto  de
estações móveis, e o canal de comunicação deverá estar disponível em todos os dias
úteis, das 8 horas às 18 horas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa – Paulo Lamac.
Justificação:  O serviço  de  atendimento  ao  consumidor  –  SAC –  é  um canal  de

comunicação entre a empresa, seus consumidores finais ou intermediários (revendas,
pontos de vendas, franqueados, vendedores) e as áreas internas da empresa.

Na  teoria  o  SAC  deveria  ouvir  atentamente  e  criticamente  os  consumidores  e
transformar  as  informações  coletadas  em  base  para  desenvolvimento  de  ações
estratégicas;  orientar  os  consumidores  (tendo  total  conhecimento  do  que  está
ocorrendo  na  empresa);  envolver  as  diversas  áreas  internas  da  empresa  nas
questões trazidas pelos consumidores, possibilitando o aperfeiçoamento dos produtos
e serviços da empresa; realizar o acompanhamento dos produtos antes e após o
lançamento,  analisando  a  reação  dos  consumidores,  identificando  e  prevenindo
eventuais  problemas;  desenvolver  atividades  integradas  com  o  marketing,  com  a
realização  de  pesquisas  com  franqueados  e  consumidores  finais,  divulgação  das
promoções e dos lançamentos; manter contato periódico com órgãos de defesa do
consumidor  e  participar  de  associações  e  comitês  da  área  de  atendimento  ao
consumidor;  estabelecer uma comunicação única e personalizada com os clientes,
independentemente da cidade de procedência e do assunto que gerou o contato;
facilitar  o acesso dos consumidores ao fabricante,  solucionando reclamações com
rapidez  e  eficiência;  além  de  tentar  resolver  o  mais  rápido  possível  o  problema
questionado pelo consumidor.

Mas sabemos que essa não é a realidade. Temos no mercado um SAC deficitário,
que  além  de  não  resolver,  na  maioria  das  vezes,  o  problema  apresentado  pelo
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consumidor,  ainda  o  faz  perder  muito  tempo  nos  atendimentos  eletrônicos  das
empresas.

Portanto,  este  projeto  vem  solucionar  um  problema  enfrentado  pelo  Procon
Estadual, que é o contato direto com as empresas após receber as reclamações dos
consumidores. Hoje em dia são raras as empresas que fornecem esse tipo de serviço
direto ao Procon Estadual.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 901/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.246/2015
Dispõe sobre o recebimento e a análise de reclamações relativas a conflitos na área

de consumo e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Para efeito do disposto no inciso V do art. 4º da Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990, ficam as empresas que forneçam bens ou prestem serviços no
Estado obrigadas a receber, analisar e responder a reclamações relativas a conflitos
na área de consumo apresentadas pelos consumidores.

Parágrafo único – As reclamações de que trata o caput poderão ser apresentadas
por e-mail, carta ou fax ou pessoalmente.

Art. 2º – O procedimento para o recebimento, análise e resposta às reclamações
obedecerá aos seguintes critérios:

I  –  recebida  a  reclamação,  a  empresa  fornecerá  ao  consumidor  o  respectivo
número de protocolo;

II – no prazo máximo de quinze dias úteis, a empresa fornecerá ao consumidor, por
escrito, a resposta relativa à reclamação;

III – sem prejuízo das medidas legais cabíveis, o consumidor poderá contestar, no
todo ou em parte, a resposta apresentada, devendo a conclusão da demanda ocorrer
em, no máximo, quinze dias úteis.

Parágrafo  único  –  Enquanto  não  for  fornecida  ao  consumidor  a  resposta
mencionada  no  inciso  II  deste  artigo,  e  enquanto  não  se  concluir  a  demanda
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mencionada no inciso III deste artigo, fica vedada a suspensão dos serviços ou da
entrega do bem.

Art. 3º – Caso não ocorra a solução do conflito na área de consumo, respeitado o
prazo contratual ou legal para a suspensão do fornecimento do bem ou da prestação
do serviço, a empresa somente poderá efetuar a mencionada suspensão se notificar
o consumidor com antecedência mínima de cinco dias úteis.

Art. 4º – O não cumprimento do disposto nesta lei implicará nas sanções previstas
na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º – As empresas terão prazo de trinta dias para se adequarem a esta lei.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como objetivo  assegurar  ao  consumidor  a

possibilidade de apresentar suas reclamações às empresas prestadoras de serviços
ou fornecedoras de bens, prevenindo conflitos judiciais.

As empresas vêm desrespeitando o consumidor, que sente dificuldades em expor
os  problemas  da  relação  de  consumo,  muitas  vezes,  pela  inexistência  de  um
atendimento pós-venda adequado. Assim, não raras vezes a suspensão dos serviços
contratados ou da entrega de bens adquiridos ocorre sem que o consumidor possa
expor os problemas constatados.

Frequentemente,  isso  ocorre  com  base  na  alegação  da  existência  de  débitos.
Contudo,  quando  o  consumidor  os  questiona,  é  surpreendido  pela  mencionada
suspensão sem que tenha ciência prévia e ainda na fase de resolução do conflito.

Esta iniciativa visa permitir que o consumidor reclame administrativamente acerca
de serviços contratados ou bens adquiridos, ficando vedada a suspensão da entrega
de  bem  ou  da  prestação  de  serviços  enquanto  houver  controvérsia.  O  projeto  é
altamente  meritório  na  medida  em  que  traz  dispositivos  para  a  correta  e  efetiva
aplicação da lei, utilizando-se da competência legislativa concorrente concedida aos
estados membros da Federação no art. 24, VIII, da Constituição da República.

Acreditamos que esta proposição beneficiará milhares de consumidores, bem como
as empresas deste Estado. Assim, conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 901/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.247/2015
Obriga  as  empresas  que  prestam  serviço  de  teleatendimento  a  fornecer  ao

consumidor a opção de não permitir que a ligação seja gravada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – As empresas que prestam serviço de teleatendimento no Estado ficam

obrigadas  a  fornecer  ao  consumidor  a  opção de  não  permitir  que  a  ligação  seja
gravada.

Parágrafo único – Para fins do disposto nesta lei,  consideram-se empresas que
prestam serviço de teleatendimento todas aquelas que mantêm atendimento direto e
de qualquer natureza com o consumidor por telefone, ainda que esta não seja sua
atividade-fim.

Art. 2º – A opção de que trata o art. 1º deve ser fornecida de forma clara e objetiva
no início da ligação, ainda que esta tenha sido realizada pelo consumidor.

Art.  3º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  os  infratores  às
penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  4º  – As empresas às quais  se aplica  esta  lei  deverão se adequar  as  suas
disposições no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Os  consumidores  do  Estado  já  se  habituaram,  nos  serviços  de

teleatendimento,  a ouvir  a  seguinte frase:  “Para  sua segurança,  esta ligação está
sendo gravada”, ou frase similar.

Não é à toa que tal advertência é propagada nas ligações de teleatendimento. Na
verdade,  a  finalidade  dessa  advertência  é,  pela  via  transversa,  fazer  com que  o
usuário permita a quebra do sigilo da comunicação telefônica, que lhe é assegurado
no  art.  5º,  inciso  XII,  da  Constituição  Federal,  ao  argumento  de  que  esse
procedimento lhe proporciona segurança. Ocorre que, da maneira como é proferida, a
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advertência soa para o usuário como uma verdadeira imposição, ou mesmo como
uma condição  sem  a  qual  o  atendimento  não  poderá  ser  realizado,  induzindo  o
consumidor a acreditar que permitir a gravação do atendimento vai lhe trazer alguma
segurança,  como se preservar  o sigilo  da comunicação pudesse expô-lo a algum
risco.

A consequência prática dessa conduta é que, em caso de demandas nas relações
de consumo, principalmente na esfera judicial, a gravação do atendimento é exibida e
usada  como  prova  até  mesmo  em  desfavor  do  consumidor,  que,  sem  perceber,
permitiu  a gravação,  na  medida  em que não se manifestou  de  maneira  contrária
quando ouviu a referida frase.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
assegura o direito  de que ninguém é obrigado a produzir  prova contra si  mesmo,
cabendo frisar que o sigilo  das ligações telefônicas é garantia  constitucional  e só
pode ser quebrado por ordem judicial para fins de natureza penal.

Por isso, a permissão para a gravação do teleatendimento deve ocorrer de maneira
expressa e inteligível pelo consumidor, sem margem para qualquer dúvida, já que o
direito  de  informação  é  assegurado  no  art.  6º,  III,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  constituindo  prática  abusiva  qualquer  conduta  em  desacordo  com  o
sistema de proteção ao consumidor,  conforme prescreve o art.  51,  XV,  da  Lei  nº
8.078, de 1990. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 55 do Código de Defesa do
Consumidor, os estados têm competência para baixar normas relativas ao consumo
de serviços, estando devidamente caracterizada a legitimidade do Poder Legislativo
Estadual para propor normas que disciplinem a matéria.

Por tais razões, conto com o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto
de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 901/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.248/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.262/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Deserto o imóvel
que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do

Deserto o imóvel com 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse município,
registrado no Livro nº  2, matrícula nº 976, do Cartório  de Registro de Imóveis da
Comarca de Matias Barbosa, em 15 de dezembro de 1980.

Parágrafo único – O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de centro
de referência de assistência social.

Art. 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. l º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: O imóvel  objeto desta doação é resultado do desmembramento de

imóvel  privado  doado  ao  Estado,  conforme  expresso  no  registro  R-1-976  e
averbações AV-2-976 e AV-3-976, da certidão de registro do imóvel, bem como no
registro R-1-977, a fls. 80 do Livro 2-D.

É  importante  ressaltar  que  o  imóvel,  que  pertence  ao  Estado,  não  está  sendo
aproveitado,  encontrando-se  em  estado  de  abandono,  podendo  servir  melhor  à
municipalidade através da construção do centro de referência de assistência social.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº  528/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Saúde o trecho das notas taquigráficas da 3º Reunião
Ordinária  dessa  comissão  em  que  consta  o  relato  do  Sr.  José  Maria  Leite,
documentação  recebida  por  essa  comissão  e  pedido  de  providências  para
averiguação  de  eventuais  irregularidades  em  procedimentos  realizados  na  Santa
Casa de Misericórdia de Barbacena.
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REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  1.089/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 729/2011.
Nº  1.090/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 785/2011.
Nº  1.091/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 786/2011.
Nº  1.092/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 787/2011.
Nº  1.093/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 788/2011.
Nº  1.094/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 789/2011.
Nº  1.095/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 858/2011.
Nº  1.096/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 869/2011.
Nº  1.097/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.522/2011.
Nº  1.098/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.646/2011.
Nº  1.099/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.726/2011.
Nº  1.100/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.992/2011.
Nº  1.101/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.541/2013.
Nº  1.102/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.561/2013.
Nº  1.103/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.564/2013.
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Nº  1.104/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.565/2013.

Nº  1.105/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.754/2013.

Nº  1.106/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.085/2014.

Nº  1.107/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.086/2014.

Nº  1.108/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.479/2014.

Nº  1.109/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.534/2014.

Proposições Não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI

Institui a prioridade de tramitação nos processos de adoção tardia de crianças e
adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os processos atinentes à adoção tardia de crianças e adolescentes terão

prioridade na tramitação processual no âmbito das varas competentes das comarcas
do Poder Judiciário do Estado.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, denominam-se adoção tardia aquela em que
o adotando for maior de quatro anos de idade e os casos em que a situação jurídica
ou familiar  encontrar-se indefinida,  com lapso temporal  de tramitação incompatível
com o princípio constitucional da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º,
LXXVIII, da Constituição da República.

Art.  2º  – O processo que envolver  adoção tardia  receberá  uma tarja  vermelha,
simbolizando o caráter de urgência, como forma de estimular e garantir a celeridade
de  sua  tramitação,  devendo  ser  observada  por  todos  os  servidores  da  vara
competente, sob pena de o infrator sofrer as sanções administrativas pertinentes.
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Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar
da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação:  Muito  embora  existam  cerca  de  27.000  interessados  inscritos  no

Cadastro Nacional de Adoção – CNA –, 76% desses pretendentes procuram filhos
adotivos na faixa etária de até 3 anos de idade, fato que ocasiona uma lamentável e
indefinida  permanência  das  crianças  acima  dessa  faixa  etária  nos  abrigos  ou
entidades, sem encontrar condições de adoção e sem a possibilidade de obtenção de
um lar e da convivência de uma família.

Em Minas Gerais, essas crianças se encontram atualmente inseridas no programa
Pais de Plantão, do Juizado da Infância e Juventude da Capital.

Além do flagrante desinteresse da maioria dos pretendentes por crianças acima dos
4 anos de idade, a lentidão dos processos judiciários de adoção vem ocasionando
também  o  desinteresse  daqueles  que  porventura  tenham  a  intenção  de  adotar
crianças acima da faixa etária de preferência da maioria dos interessados inscritos no
programa, ou adolescentes.

No Brasil, o tempo médio dos processos de adoção é de 3,7 anos. Com esse longo
prazo na fila de espera, muitas crianças que estavam disponíveis deixam de atender
às condições estipuladas pelos candidatos e acabam condenadas à vida nos abrigos
e orfanatos, permanecendo cada vez mais distantes da realidade de pertencer a uma
família verdadeira que possa oferecer-lhes atenção e cuidados indispensáveis a sua
formação e perfeito desenvolvimento físico e psicológico, o mesmo sucedendo com
os adolescentes.

Portanto,  a  situação  de  desamparo  da  criança  e  do  adolescente  depende  do
resultado do processo judiciário de adoção, em que se visam obter do Estado todas
as  garantias  da  tutela  processual  com  maior  celeridade  e  com  o  mínimo  de
formalidades, determinando-se para tanto a imprescindibilidade do desenvolvimento
de processos mais ágeis e eficazes, de modo a possibilitar a proteção e a garantia,
acima de qualquer outro interesse, do bem-estar da criança e do adolescente.
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Dessa forma, para que a adoção que já denominamos aqui de tardia – portanto, já
ocorrendo em condições extemporâneas – possa se fazer de forma mais célere e
eficaz, é necessária a criação de um mecanismo simples e objetivo para priorização
da  tramitação  dos  processos  relativos  a  esse  tipo  de  adoção,  em  condições
especiais, sendo essa a meta deste projeto.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a realização do exame de oximetria de pulso, “teste do coraçãozinho”,

em todos os recém-nascidos nas maternidades do Estado e dá outras providencias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O exame de oximetria de pulso integrará o rol de exames obrigatórios a

serem  realizados  nos  recém-nascidos  atendidos  nas  maternidades  públicas  e
privadas instaladas no Estado.

Art. 2º – O exame de que trata esta lei será realizado nos membros superiores e
inferiores dos recém-nascidos, ainda no berçário, após as primeiras vinte e quatro
horas de vida e antes da alta hospitalar.

Art.  3º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação:  Atualmente  a  cardiopatia  congênita  é  detectada em  alguns  recém-

nascidos somente após a alta hospitalar, o que resulta em morbidade significativa e
ocasionalmente em morte.

A oximetria de pulso é um exame indolor utilizado para medir os níveis de oxigênio
no sangue. Ele deve ser realizado em recém-nascidos assintomáticos após 24 horas
de vida, para detectar a presença de cardiopatia congênita grave.

Nas maternidades onde o exame é realizado,  também em berçários,  os recém-
nascidos passam pela análise de saturação do oxigênio no sangue. Se for detectado
um nível abaixo de 95%, é realizado ecocardiograma para investigar a existência de
cardiopatia congênita.

É  comum  o  fato  de  recém-nascidos  receberem  alta  e  precisarem  retornar  ao
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hospital,  pouco  tempo  depois,  com  problemas  graves,  que  poderiam  ter  sido
investigados antes da alta pós-parto, por meio da oximetria de pulso.

É importante mencionar que, durante o pré-natal, o ecocardiograma fetal, que pode
ser realizado entre a 18ª e a 24ª semana de gravidez, possibilita a averiguação de
alguma anomalia cardíaca no feto. Considerando que o ecocardiograma fetal nem
sempre faz parte dos exames solicitados pelo médico durante o pré-natal, a oximetria
de  pulso,  de  muito  baixo  custo,  poderá  salvar  vidas,  por  permitir  investigação
cardiológica mais profunda.

Sendo assim, a realização de exames de detecção de doenças cardiológicas, tanto
na fase intrauterina quanto nos recém-nascidos, como o “teste do coraçãozinho”, é
um  procedimento  de  suma  importância  para  minimizar  os  riscos  de  defeitos
congênitos.

Entendendo ser mais uma ferramenta importante para salvar vidas, proponho este
projeto de lei, contando com o apoio dos meus nobres pares para sua aprovação.

PROJETO DE LEI
Altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do

Cercadinho e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º-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 de outras
exigências legais.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: O Parque Estadual Serra do Ouro Branco foi criado pelo governo de

Minas  Gerais  por  meio  do  Decreto  nº  45.180,  de  2009,  e  está  localizado  nos
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Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, com uma área prevista de 7.520,7888ha
(sete mil quinhentos e vinte hectares, 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 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 organização não governamental TerraBrasilis, com definição das áreas de
interesse ambiental. Nesse estudo já foi previsto que as áreas que ora se excluem da
unidade de conservação não se prestam à sua formação principal. Destarte, faz-se
necessária a readequação do desenho inicial da referida unidade de conservação, a
esta se incorporando novas áreas de relevante interesse ecológico ou cênico, em
detrimento daquelas que, inicialmente associadas ao parque, não apresentam mais
tais características.

A correção de imprecisões de limites por meio da alteração do território inicial do
parque é possível e desejável para atender ao 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 na região.

Questões de Ordem
O deputado Gustavo Valadares – Sr. Presidente, uma questão de ordem rápida, por

favor. Nem 1 minuto.
O presidente – Já passou o horário da ata.
O deputado Gustavo Valadares – Questão de ordem.
O presidente – A questão de ordem é sobre a discussão da ata?
O  deputado  Gustavo  Valadares  –  Sim,  senhor.  Então  deixe-me  perguntar-lhe,

porque não tem nada a ver com discurso político.
O presidente – Quando houver alteração do ordenamento dos trabalhos, caberá

questão de ordem. Estamos  estudando  o  Regimento  Interno  para  ver  com todos
vocês como faremos.
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O deputado Gustavo Valadares – Presidente, não vou colocá-lo em dificuldade. Não
prestei atenção na leitura da ata, mas quero saber se já foi recebido pela Mesa da
Assembleia e se já está em tramitação na Casa o projeto de resolução que susta –
não sei se esse seria o termo utilizado – a medalha concedida a um acusado pelo
Ministério  Público  e  pela  Polícia  Federal  em  diversos  crimes,  o  Sr.  João  Pedro
Stédile. Gostaria de saber de V. Exa. se foi lido na ata ou se já está em tramitação o
projeto de resolução proposto pelo bloco de oposição desta Casa. Era essa a minha
questão de ordem.

O presidente – A presidência responderá essa questão de ordem oportunamente.
O deputado Gustavo Valadares – Muito obrigado.
O deputado Rogério Correia – Pela ordem, presidente.
O  presidente  –  Quero  saber  qual  é  o  assunto  da  questão  de  ordem,  se  é  o

ordenamento dos trabalhos.
O deputado Rogério  Correia –  É o ordenamento  dos trabalhos.  O assunto  é  o

seguinte,  presidente:  há  na  pauta  matérias  a  serem  votadas,  em  especial  do
Ministério Público, em 2º turno. Mas, visto que não há quórum para o andamento dos
trabalhos  e  que  na  Assembleia  Legislativa  estão-se  preferindo  debates
antidemocráticos, de corte de medalha, de pessoas que vêm aqui com preconceito
contra  sem-terra,  contra  trabalhadores  rurais,  que não admitem a reforma agrária
como bandeira, pedirei a V. Exa. que, evidentemente não havendo quórum, termine a
reunião de hoje.

O presidente – Responderemos à questão de ordem, só um minuto.
O deputado Rogério Correia – Pedi que terminasse a reunião.
O presidente – Existe quórum para a continuação dos trabalhos. Há aqui uma lista

de 30 deputados, e alguns nem estrearam na tribuna ainda. Temos de começar a
trabalhar buscando um acordo. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos
deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 28 deputados. Portanto, há quórum para

a continuação dos trabalhos.
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Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Dilzon Melo.
O deputado Dilzon Melo – Sr.  Presidente e caros deputados que aqui se fazem

presentes,  corajosos  –  porque  a  oposição,  afugentada,  se  acovardou  e  saiu  do
Plenário –, estamos aqui em plena terça-feira para darmos continuação aos trabalhos
da  Assembleia,  já  que  pouca  coisa  tem  acontecido.  Hoje,  como podem  verificar,
representando  Minas  Gerais  com  esse  laço  vermelho  no  pescoço,  mostro  a
insatisfação do povo de Minas contra a medalha dada àquele bandido, o Stédile, que
não representa nada para o Estado de Minas Gerais e nunca me representou naquela
medalha. Já fui agraciado com aquela honraria, mas hoje fico preocupado e às vezes
envergonhado  de  tê-la  recebido,  porque  não  posso  me  igualar  a  um  facínora
daqueles, que veio a ser homenageado pelo Fernando da Morte Pimentel, que acha
que  o  povo  de  Minas  Gerais  engole  isso  às  avessas.  Que  esse  nosso  ato  se
transforme em ato público de Minas Gerais. Realmente, o governo de Minas deixou
os brasileiros com um nó na garganta por causa da vergonha.

Hoje também nos resta falar da inauguração da Fiat em Pernambuco, empresa que
foi roubada de Minas Gerais por aqueles que dizem que se interessam por Minas e
que deveriam fazer aqui os investimentos necessários. Eles roubam de Minas Gerais
aquilo que já é tradicionalmente dos mineiros porque temos mão de obra, qualificação
e funcionários precisando de emprego. A Fiat vai iludida para Pernambuco, onde está
sendo inaugurada.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Muito obrigado, deputado Dilzon Melo.
Quero cumprimentar essa brava gente brasileira aqui presente, mineiros e mineiras
que  não  aguentam mais  conviver  com  tanta  mentira,  com  tanta  farsa,  com tanta
enganação. Peço esse aparte a V. Exa. para mostrar, de maneira muito clara, aos
povos mineiro e brasileiro como o PT tem governado. Tenho dito que a presidenta
Dilma não tem 39 ministérios, o que já seria um exagero, mas 40. O 40º ministério é o
ministério  da  propaganda  enganosa,  o  ministério  da  mentira,  o  ministério  do
Goebbels, que vende a mentira ao povo brasileiro para tentar construir uma verdade.

Parece  que  esse  ministério  da  propaganda  enganosa  está  construindo  uma
sucursal  aqui  em  Minas  Gerais.  Na  semana  passada  fiz  uma  cirurgia,  mas
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acompanhei  de  casa  as  reuniões  da  Assembleia.  Uma posição  do  secretário  de
Ciência e Tecnologia, deputado federal do PT, Miguel Correa, deixou-me estarrecido.
Ele veio a esta Casa dizer  que o HidroEx,  o maior  projeto de águas da América
Latina, é desnecessário.  Estamos vivendo a maior crise hídrica do Brasil,  a maior
crise hídrica dos últimos séculos em nosso país, e vem um secretário do PT dizer que
um projeto como esse não vale nada. É um projeto construído pelo governo de Minas,
pelo governo federal e pela Unesco. A ONU chancela o projeto HidroEx em Minas
Gerais. Para quem não o conhece, o HidroEx é um projeto construído no Pontal do
Triângulo, na região de Frutal, onde se concentra o maior polo da América Latina de
estudo das águas.  É o maior  da  América Latina.  É o Centro de Referência II  da
Unesco. Esse projeto é administrado pelo governo de Minas, pela Agência Nacional
de Águas – ANA –, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo governo federal,
além da Unesco.

Assusta-me quando o secretário Miguel Correa vem a esta Casa desconstruir esse
projeto. Sabem por quê? Porque isso demonstra que o PT não está preocupado em
trabalhar por Minas, e sim em falar mal do que passou e até do que é bom. Eles
querem fazer como tentaram com o Plano Real: falar, falar, falar mal para ver se a
mentira se transforma em realidade. Aí pergunto: num país como o nosso, onde falta
educação,  oportunidade,  é  crime  construir  uma  universidade  como a  Uemg,  que
atende 1.500 alunos no Pontal do Triângulo? Crime é roubar da Petrobras; crime é
não abrir vaga para os estudantes na Uemg.

Não quero autoelogio ao nosso governo. Quem elogia os projetos da Uemg e do
HidroEx em Frutal, no Triângulo? O primeiro a elogiar é o governo federal. Sabem por
quê? Deputados João Leite e Dilzon Melo, quando o governo mineiro apresentou o
projeto ao governo federal,  sabem quem o chancelou junto às Nações Unidas? O
próprio governo federal, do PT. Sabem quem assinou a carta para que esse projeto
funcionasse? O ministro de Ciência e Tecnologia,  Sérgio Rezende, do PT. Sabem
quem colocou esse projeto para funcionar? O ministro da Educação, Henrique Paim,
do PT. Sabem quem assinou um convênio de R$20.000.000,00 para esse projeto,
que hoje oportunamente o PT mineiro critica? O ex-ministro da Educação, Fernando
Haddad,  do  PT.  Pasmem,  acreditem  se quiserem.  Sabem quem  apresentou uma
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emenda  de  R$10.000.000,00  para  esse  projeto?  O  ex-deputado  federal  Miguel
Correa Júnior,  relator  do orçamento da União.  Hoje  ele veio  a esta Casa e falou
contra o projeto. Pergunto se ele foi leniente com o dinheiro dos brasileiros ao colocar
R$10.000.000,00  no  projeto,  como  relator  do  orçamento,  ou  está  sendo  apenas
demagogo  neste  momento.  Deputado  Miguel  Correa,  façamos  política  com  “p”
maiúsculo, façamos política de gente grande, porque criticar um projeto de água num
momento de crise hídrica beira o oportunismo, criticar uma universidade que só no
ano passado formou 3 mil alunos beira o oportunismo.

Então, os elogios ao projeto do HidroEx não são do deputado João Vítor, e sim do
próprio governo federal, do PT, que colocou mais de R$80.000.000,00 nesse projeto.
Algum dia o PT tinha de fazer alguma coisa boa, não é? Mas até quando faz uma
coisa boa depois a critica. Bom para eles não é apoiar a educação, não é apoiar a
ciência e a tecnologia, não é apoiar o desenvolvimento. Eles devem estar insatisfeitos
porque o dinheiro que colocaram lá não voltou ao cofre do partido. Esse deve ser o
problema do PT, esse deve ser o mal do PT. O projeto do HidroEx é reconhecido pelo
presidente da ANA, Vicente Andreu,  que disse textualmente que,  se a construção
ocorresse  em  São  Paulo  ou  no  Rio  de  Janeiro,  o  secretário  de  Estado  Inácio
Rodrigues seria tratado como gênio. O deputado Miguel Correa, que veio a esta Casa
hoje de maneira demagógica criticar o projeto, nele colocou R$10.000.000,00. Como
ele explica isso, se o projeto é ruim, é megalomaníaco, não serve? Por que, como
relator do orçamento, colocou R$10.000.000,00 no projeto? A emenda foi aprovada.
Ele sabe que o projeto é bom, mas a demagogia não permite ser tratado como tal.
Sabem o que ouvi de um funcionário da atual Secretaria de Ciência e Tecnologia?
Que ele foi convidado para assumir o comando do HidroEx, que ele reconhecia a
importância do projeto, mas não assumiria porque foi informado de que o PT tem
plano de acabar com esse instituto.

Ou seja, o PT quer acabar com o maior centro de pesquisa do setor hídrico da
América Latina, que está às margens do Rio Grande, do Aquífero Guarani, que é o
maior do nosso continente, só por questões políticas. Vamos fazer política grande.
Vamos fazer política pensando nas pessoas, e não nos partidos. Vamos fazer política
pensando  nas  próximas  gerações,  e  não  nas  próximas  eleições.  Não  é  com
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demagogia que vão conseguir sair do fundo do poço. Se querem sair do mar de lama
em  que se  meteram,  vão  trabalhar  e  governar  Minas  Gerais,  porque  não é  com
mentira que vão governar o nosso estado. Muito obrigado, deputado Dilzon.

O deputado Dilzon Melo – A mentira, deputado João Vítor, é a marca registrada do
PT. Vejamos as promessas de campanha feitas o ano passado. A presidenta, num
descalabro,  quis  comparar  uma engenheira formada dizendo que ela  teria  de  ser
formada no Pronatec, nem esse programa funcionou no primeiro semestre deste ano,
foi  transferido  para  julho.  Nem  o  Pronatec,  que  dizem  que  é  cria  do  PT,  está
funcionando.

Mais ainda, hoje está estampado em todos os jornais que o governo cancelou o
financiamento  da  casa  própria  para  imóveis  usados,  limitando-se  a  50%  do
financiamento. Pergunto: quem tem de completar 50% de financiamento vai lá e faz a
casa,  não precisa  de  fazer  financiamento.  Cancelaram,  prejudicando aqueles  que
realmente precisam de casa própria.

O deputado João Leite (em aparte) – Muito obrigado, líder Dilzon Melo. V. Exa., com
sua experiência de sete mandatos na Casa, conhece cada um de nós e tem visto a
mentira que esse partido tem trazido para o nosso país. Imagine, V. Exa. lembrou
bem, e todos os  que vêm e  se manifestam aqui  hoje  também lembraram, que a
expansão  da  Fiat  iria  para  o  Norte  de  Minas  ou  para  o  Jequitinhonha,  obra  tão
necessária para aquele povo. Mas hoje temos de parabenizar o governador Pimentel,
na primeira obra do seu governo. Ele está em Pernambuco inaugurando a fábrica da
Fiat naquele estado. Depois virá uma outra obra de Pimentel: vai ser a inauguração
do  ar-condicionado  no  Palácio  das  Mangabeiras.  A namorada  não  gostou  e  está
fazendo uma reforma. Depois irá inaugurar o avião de R$28.000.000,00. Disse que
Minas está quebrada, mas comprou um avião de R$28.000.000,00 para viajar. Hoje
está lá comemorando. Betim, a cidade mais industrializada de Minas Gerais,  está
com  a  Fiat  hoje,  líder  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  férias  coletivas.  Quando  será  a
inauguração do polo acrílico de Ibirité? Deverá ser lá na Bahia, para onde o tal de
Gabrielli levou.

O PT traiu Minas Gerais. A prefeitura de Betim foi obrigada a reduzir em 20% o
salário do prefeito, secretários e funcionários. Houve um rombo de R$30.000.000,00
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o  ano  passado.  Esse  é  o  PT.  Tirou  de  Minas  Gerais  a  fábrica  da  Fiat.  É  até
conveniente o nome do jipe que estão fazendo lá: Renegado. O PT renegou Minas
Gerais. Estou trocando meu carro. Tenho um Doblô e vou trocar por outro carro. São
R$7.000.000.000,00 investidos pela Fiat em Pernambuco. Foi Lula que liberou não
para a Sudene de Minas Gerais, mas para Pernambuco. O PT nos traiu. Agora há lá 3
mil empregos, 10 mil postos de trabalho nas 15 empresas fornecedoras de peças e
acessórios.  O  PT,  líder  Dilzon  Melo,  tirou  a  Fiat  de  Minas  Gerais  e  levou  para
Pernambuco. Muito obrigado.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Agradeço a presença nas galerias
dos movimentos Basta Brasil, Brava Gente Brasileira, Movimento Pró-Brasil, Minas
sem PT, Indignados e Patriotas.

Aos servidores do Ministério  Público,  fique claro que já votamos e já  estivemos
aqui. Enquanto éramos da base do governo, no passado, estivemos em Plenário para
votar diversas matérias com o movimento dos sem-terras e com o Sind-UTE jogando
até moeda em nossas cabeças, mas aqui ficamos para votar matérias. Depois não
acreditem quando a base do governo disser que quer votar o projeto. Estamos aqui
para votar o projeto de vocês, assim que encerrar o Grande Expediente. A oposição
se faz presente aqui para a votação.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Jr.
O deputado Alencar da Silveira Jr. – Não entendo o desespero do deputado Rogério

Correia, que sempre teve a galeria cheia aqui. A galeria sempre ficou cheia, portanto
não  entendo  o  desespero  de  V.  Exa.,  deputado  Rogério  Correia.  Não entendo o
desespero do PT. Não entendo o desespero do deputado Tiago Ulisses, do PT, que
chegou aqui  e  saiu.  Não entendo o  desespero da bancada de apoio  do  PT,  que
estava nesta Casa e saiu correndo, seguindo ordens do deputado Rogério Correia.
Não sei o que o deputado Rogério Correia vai fazer quando as galerias estiverem
cheias  de  professores  solicitando que  sejam cumpridas  as  promessas  feitas  pelo
Pimentel.  Não  sei  como ele  vai  fazer,  se  agora  ele  está  nesse  desespero  todo,
querendo recomposição de quórum.

Deputados e deputadas, subo a esta tribuna hoje para dizer que o Brasil tem de ser
passado a limpo.
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Acho que a saída da presidente Dilma é só uma: eleição geral no próximo ano. A
população não entendeu isso. Não adianta tirar a Dilma e colocar o Temer, porque vai
continuar no mesmo. Não adianta trocar a Presidência da República, temos de fazer
uma reforma geral nesse Brasil. É preciso eleição geral. A saída da presidente Dilma
é uma só, bater a mão na mesa, chamar o Congresso e dizer: “Vamos fazer uma
eleição geral: para presidente da República, deputado federal e estadual, vereador e
prefeito.  Eleição única”.  Um novo Brasil,  precisamos de um novo Brasil  e de uma
eleição geral, sem partido político. Precisamos de uma eleição geral, vamos entregar
os nossos cargos, vamos passar o Brasil a limpo, porque só assim nosso país tem
jeito.  Não adianta ficar falando hoje: “Fora isso ou fora aquilo”.  Fora essa política
antiga que está aí.

A Assembleia hoje para, porque temos um governo que não deixa votar, temos um
governador que não tomou posse até hoje. O Sr. Pimentel até hoje não mostrou o que
veio  fazer.  É  isso  que  temos  de ter  nesse Brasil,  temos  de  ter  a  unificação  das
eleições, economizar R$1.000.200.000,00. Temos de colocar o governador de Minas
para trabalhar por Minas Gerais, inaugurar obras e fazer as coisas no Estado, temos
de  ter  uma  Assembleia  Legislativa  independente.  Não  podemos  ter  um  bloco
independente, que é o bloco de sustentação do PT. Por que isso? Porque sabem
perfeitamente que, se não ficarem ajudando o PT, não terão as emendas, não terão
as obras em seus municípios. Deputado é eleito para legislar e para fiscalizar, para
fazer leis, não para ficar mamando em governador a fim de levar obra para o interior.
Façam boas leis, que serão reeleitos.

Vivemos neste Plenário uma coisa inédita: o que era bom ontem é ruim hoje. O pior
é o seguinte: são os mesmos. O que é bom, no futuro, será ruim também para outros.
Porque, se amanhã o governo muda, eles também mudam de lado. Isso não pode
acontecer,  e  não  é  só  aqui.  Se  não  acabar  com  as  emendas  de  Brasília,  se  o
deputado federal não começar a fiscalizar e a legislar... Porque ele é eleito para isso,
fica preocupado em fazer o que o governo pede, em votar com o governo federal,
porque senão não é liberada emenda para ele. A população tem de entender isso.

Temos de imaginar  que,  nesta Casa,  temos de ter  a vontade popular  mostrada
numa eleição geral, acabando-se com o voto proporcional. Os mais votados estarão
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nesta Casa e estarão no Congresso Nacional. Esta é a saída: eleição geral para a
Presidência  da  República,  para  deputado federal  e  estadual,  para  vereador,  para
síndico de prédio, para presidente do sindicato. Vamos passar o Brasil a limpo. Não
podemos aceitar mais. Tenho 28 anos de vida pública e o que acontecia 28 anos
atrás está acontecendo hoje. Daqui a 50 anos, os nossos filhos, se não começarmos
a mudar isso agora, verão as mesmas coisas que acontecem hoje. Temos de pensar
nisso para um Brasil  melhor,  um Brasil  em que teremos um Senado responsável,
legislando, fiscalizando, com bons programas; um governo federal trabalhando para
cada município. Teremos estados fortes, municípios sadios. Precisamos disso. Chega
de emenda aqui, chega de emenda ali. A população tem de entender também que o
deputado não é para levar ambulância. “Ah, mas se eu não levar ambulância, não
tenho voto, não serei reeleito.” Na semana passada, estive, mais uma vez, no senado
norte-americano,  desta  vez  no  senado do  Colorado.  Ali  conversamos  com  vários
deputados. Deputados esses, deputado João Leite, que dizem assim: “Deputado, V.
Exa. tem de entender uma coisa. Aqui lutamos por um país melhor, por um estado
melhor, fazemos leis”.

Vamos  lembrar:  o  que  o  deputado  estadual  pode  fazer  hoje?  As  nossas
prerrogativas foram tomadas, não temos muito o que fazer aqui. Essas mudanças
precisam acontecer, senhoras e senhores deputados. Não podemos mais continuar
assim. Queremos eleição geral no próximo ano. Se a população agora for falar “Fora,
Dilma”; “fora, isso ou aquilo”, será “fora” para todos os políticos. Quem tiver pedigree,
quem tiver  condição,  vai  continuar  votando nesta Casa,  vai  continuar  votando no
Congresso. A saída, deputado João Leite, é a eleição geral. Coloque seu mandato à
disposição, para a população reconduzir V. Exa. a esta Casa, para reconduzir  um
governador que realmente trabalhe, para colocar na Presidência da República quem
trabalha.

Vamos  mudar,  porque  senão,  daqui  a  20,  30,  50  anos,  nossos  filhos  estarão
fazendo  o  mesmo  discurso,  pedindo  mudança.  Vamos  começar  a  pensar  nisso.
Vamos  começar  a  refletir  sobe  o  fato  de que não  podemos  só  pensar  no nosso
umbigo. Vamos pensar para fora. Vamos pensar num Brasil melhor. Vamos pensar
nas  mudanças  que  precisam  ser  feitas:  unificação  das  eleições,  fim  do  voto
proporcional e eleição geral agora e já.
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O deputado João Leite (em aparte) – Obrigado, deputado Alencar da Silveira Jr.
Neste aparte, quero agradecer a presença de tantas cidadãs e tantos cidadãos que
vieram à Assembleia Legislativa fazer a sua manifestação democrática e respeitosa.
Quero saudar todos vocês. Vocês dão força a nós, deputados que fazemos oposição
na  Assembleia  Legislativa.  Fazemos  oposição  a  um  governo,  a  um  partido  que
roubou  a  esperança  do  povo  brasileiro,  que  roubou  a  esperança  dos  jovens.
Imaginem que, no governo passado, eles eram o Bloco Minas sem Censura. Vocês
viram  como eles  são.  Eles  não  estão  permitindo  que  a  gente  fale.  Eles  querem
censurar.  Vêm com um papo de que a  praça em Ouro Preto estava aberta.  Nós
sabemos que ela não estava.

Esse partido é só blá-blá-blá. Criticaram tanto 12 anos de trabalho sério em Minas
Gerais. Agora, só na segurança pública, em três meses, há 7% mais crimes violentos
em Minas Gerais.  É só papo.  Na pesquisa que saiu hoje,  50% dos mineiros  não
conhecem o governador Pimentel, porque ele não trabalha, porque ele não faz nada.
Onde está o governador? O que ele fez? Ele só fez promessas. Prometeram que
podiam  fazer  tudo.  E  agora  vemos  que  eles  não  cumprem  nada.  O  pior:  não
governam, não trabalham. Querem impedir que a oposição fale na Assembleia, mas
não vão nos calar. A presença de vocês aqui hoje deu mais força para a oposição.
Muito obrigado pela presença de vocês.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Gostaria também, desta tribuna, de registrar o
aniversário  do  ex-deputado,  jornalista,  companheiro,  deputado  Dirceu  Pereira,
homem que fez uma bela passagem por esta Casa. Hoje, ele está completando –
acho – quase 100 anos. A imprensa mineira parabeniza-o. Desta tribuna, gostaria de
registrar o aniversário do Dirceu e, acima de tudo, registrar o bom parlamentar que
foi, nesses quase 100 anos de vida do nosso amigo Dirceu Pereira.

O deputado Felipe Attiê  (em aparte)  – Sr.  Presidente,  quero dizer  que estamos
ocupando  este  tempo para  dizer  que  enforcaram  a  nossa Medalha  Tiradentes,  o
nosso colar, o grande orgulho de Minas Gerais, o patrono da Polícia Militar.

Nós assinamos o decreto que susta essa medalha concedida ao Sr. João Pedro
Stédile. Só acontece no Brasil, deputados João Vítor Xavier e Alencar da Silveira Jr.,
porque se fosse na China – não concordo com o regime chinês – o Sr. João Pedro
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Stédile não estaria sendo agraciado com medalha, já o teriam metido no paredão e
lhe dado um tiro, e teriam enviado a bala para a família pagá-la. Esse é o modelo
chinês, com o qual não concordo, o modelo comunista. Se fosse em Cuba, estaria
preso; na Rússia, outro modelo autoritário e violento com o qual não concordo, estaria
preso na Sibéria; no Japão, estaria detido; nos Estados Unidos, seria considerado
terrorista e enviado para Guantânamo. Mas aqui em Minas Gerais é homenageado
com o Colar do Grande Mérito Tiradentes.

Destrói a agroindústria, que é o que salva Minas Gerais hoje. Minas dá a maior
contribuição  para  as  exportações  no  País,  com  o  café  e  o  minério,  e  com  seus
produtos agrícolas e as commodities, que fazem o Brasil ter dinheiro para importar o
iPhone que está na mão dos deputados. O superávit líquido de São Paulo na balança
comercial  brasileira  é  negativo,  e  Minas  e  o  Pará  –  pelo  seu  minério  e  pelas
castanhas – têm superávit líquido positivo.

É uma vergonha homenagear um desordeiro como esse, uma pessoa que só faz
pregar revolta e o ódio de classes, que quer a luta armada, que quer colocar fogo em
fazenda,  matar  os  fazendeiros  e  tomar  as  terras.  Eu citei  vários  países  –  China,
Rússia,  Cuba,  Estados  Unidos.  Em  todos  ele  estaria  detido,  mas  aqui  no  Brasil
recebe uma homenagem como um rei. É lamentável, vamos derrubar essa medalha
para esse cidadão que não a merece, porque seus feitos são negativos e destrutivos
para a sociedade brasileira.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Gostaria apenas de explicar a V. Exa. que no
início  perdi  2  minutos  pela  confusão.  Quero  apenas  completar.  Fica  aqui  o  meu
repúdio pelo que se passa no Brasil e na classe política. Está na hora de a presidenta
bater a mão na mesa e pedir  eleição geral para o próximo ano,  para presidente,
senador,  deputado estadual,  deputado  federal,  vereadores  e  prefeitos.  Teremos  9
meses para preparar uma grande eleição, sem mentira e com um futuro melhor para
este país.

Suspensão da Reunião
O presidente (deputado Adalclever Lopes) – A presidência vai suspender a reunião

por  40  minutos  para  entendimentos  entre  as  lideranças  sobre  a  apreciação  das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião
O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a extraordinária de amanhã, dia 29, às 9 horas, e para a especial
também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como
para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 387/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  387/2015  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Creche

Comunitária Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de Belo Horizonte,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como  escopo  o  atendimento  a  crianças  de  até  6  anos,  por  meio  da  oferta  de
educação e alimentação e da promoção da saúde, da cultura, do lazer, dos estudos e
da pesquisa, norteando-se pelos princípios de igualdade, liberdade e solidariedade,
visando ao desenvolvimento  integral  da  pessoa em  seus  aspectos  físico,  afetivo,
cognitivo e social.

Com esse propósito, a instituição visa promover ações e prestar serviços gratuitos
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de atenção às necessidades da criança e da família; e elaborar, promover e apoiar
estratégias  e  atividades  inovadoras  e  comprometidas  com  o  atendimento  às
necessidades do desenvolvimento da criança.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Creche Comunitária
Nossa Senhora do Carmo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 387/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Isauro Calais, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 472/2015
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense –
Afaf –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 472/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação da

Família Ativa Fabricianense – Afaf –, com sede no Município de Coronel Fabriciano,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo a promoção de assistência social, jurídica e de educação integrada à
criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e à família.

Com esse propósito,  a instituição busca a  construção de propostas  efetivas  de
promoção e proteção da vida individual e coletiva, tendo como prioridade absoluta a
criança e o adolescente, elaborando, promovendo e apoiando estratégias e ações
inovadoras e comprometidas com a defesa, o atendimento e o acompanhamento das



2031
____________________________________________________________________________

necessidades  do  desenvolvimento  da  primeira  infância  (gestantes  e  crianças),  da
população infantojuvenil  e da juventude, visando a sua aplicação prática em larga
escala.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Afaf no Município de
Coronel  Fabriciano, consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar  o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 472/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 473/2015
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Tapajós, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 473/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Tapajós,  com sede no Município de Coronel  Fabriciano,  pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo manter o
27º  Grupo de Escoteiros  Tapajós,  dando suporte  financeiro  a todas  as  atividades
desenvolvidas por ele.

Com esse propósito, a instituição pretende congregar moradores e associados da
entidade na promoção da cidadania;  desenvolver  atividades sociais  de  promoção,
proteção  e  atendimento  a  crianças,  adolescentes  e  idosos;  promover  cursos  de
capacitação profissional, encaminhamento ao emprego e integração no mercado de
trabalho.
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Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Tapajós no
Município de Coronel Fabriciano, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 473/2015 , em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 561/2015
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar – Naia –, com sede no
Município de Betim.

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

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

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  561/2015  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Núcleo

Assistencial Ilda Avelar – Naia –, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
promoção e a assistência nas áreas de saúde, educação, estudos e desenvolvimento
de tecnologias.

Com  esse  propósito,  a  instituição  pretende  atuar  nos  campos  cultural  e  da
assistência social, na promoção do voluntariado, da segurança alimentar e nutricional,
do esporte e do lazer.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Núcleo Assistencial
Ilda Avelar em prol dos moradores de Betim, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 561/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Roberto  Andrade,  o  projeto  de  lei  complementar  em

epígrafe “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”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 27/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 192, combinado
com o art. 102 do Regimento Interno.

Inicialmente, cabe a esta comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos
jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do disposto no art. 102, III,
“a”, do citado diploma regimental.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo assegura ao não optante de que trata o § 2º do art. 48

da Lei Federal nº 8.935, 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  da  lei,  tenha  cumprido  todos  os  requisitos  para  a  fruição  desses
benefícios. Para a concessão dos citados benefícios, o beneficiário deverá contribuir
com a alíquota de 11%, incidente sobre a parcela de seu provento que ultrapassar o
limite de contribuição estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.

Conforme consta na justificação do projeto, este visa corrigir uma injustiça contra os
titulares  e servidores dos cartórios  que ingressaram nas atividades notariais  e  de
registro antes de 18/11/1994, uma vez que esses profissionais não conseguem se
aposentar, tendo sido ajuizadas várias ações.

Temos a esclarecer que o art. 236 da Constituição da República, assim dispõe:
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“Art. 236 – Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.

§ 1º – Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.

§  2º  –  Lei  federal  estabelecerá  normas  gerais  para  fixação  de  emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3º – O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de  provas  e  títulos,  não  se  permitindo  que  qualquer  serventia  fique  vaga,  sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”.

A Lei nº 8.935, de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal (lei dos
cartórios), em seu art. 48, estabelece que os notários e os oficiais de registro poderão
contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de
investidura  estatutária  ou  em  regime  especial  desde  que  eles  aceitem  a
transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de
30 dias contados da publicação da citada lei. Não ocorrendo opção, os escreventes e
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas
normas  aplicáveis  aos  funcionários  públicos  ou  pelas  editadas  pelo  Tribunal  de
Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir
da publicação dessa lei.

Vem o projeto  de  lei  em estudo,  com  base  no art.  24,  XII,  da  Constituição da
República,  dispor  sobre  benefícios  previdenciários  dos  citados  profissionais,  não
optantes,  por  isso  regidos  pelas  normas  aplicáveis  aos  servidores  públicos.
Ressaltamos,  ainda,  que  cabe ao Estado dispor  sobre  o  regime jurídico  de  seus
servidores.

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

do Projeto de Lei Complementar no 9/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Cristiano Silveira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 127/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.857/2014, dispõe sobre a obrigação de os
fornecedores  de  serviços  no  Estado  informarem  antecipadamente  por  escrito  ao
consumidor a interrupção ou o cancelamento de cobrança na modalidade de débito
em conta.

Publicado no Diário do Legislativo de 28/2/2015, foi o projeto distribuído à Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, à Comissão de Fiscalização Financeira
e  Orçamentária  e  a  esta  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  qual  cabe,
preliminarmente,  emitir  parecer  sobre  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva obrigar os fornecedores de serviços estabelecidos

em  Minas  Gerais  a  comunicarem  antecipadamente  aos  consumidores  eventuais
interrupções ou cancelamentos de cobranças na modalidade débito em conta.

Além  disso,  a  proposição  estabelece  que  a  comunicação  deve  ser  impressa  e
conter o motivo, a data e o horário da interrupção ou do cancelamento, devendo o
fornecedor  enviar  tal  comunicação  com  o  prazo  de,  no  mínimo,  24  horas  de
antecedência.

Do ponto de vista da constitucionalidade e da legalidade da matéria, é oportuno
ressaltar que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre direito do
consumidor, conforme dispõem o art. 24, inciso V, da Constituição Federal e o art. 61,
inciso XVIII, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

No  entanto,  é  preciso  observar  os  limites  de  atuação  por  parte  do  legislador
estadual no que concerne à competência concorrente para legislar sobre direitos do
consumidor.  O  Código  de  Defesa do  Consumidor  dispõe  em  seu art.  6º  sobre  a
informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com
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especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Feitas essas considerações, nota-se evidente preocupação do parlamentar em criar
mecanismos aptos a oferecer maior proteção aos consumidores, muito embora, como
se verá adiante, a proposição encontre limitações para seguir tramitando nesta Casa.

O  projeto  pretende  criar  para  os  fornecedores  de  serviços  em  Minas  Gerais  a
obrigação de informar acerca do cancelamento de cobrança na modalidade débito em
conta, o que já constitui obrigação inerente ao contrato em questão. Sendo assim, a
proposição não inova o ordenamento jurídico.

Disso decorre que a proteção desejada pelo deputado já é um efeito dos contratos
com obrigações bilaterais, o que por si só impede que o fornecedor cancele de forma
indiscriminada a cobrança com débito em conta, e o descumprimento de tal obrigação
enseja  a  possibilidade  de  o  consumidor  propor  ação  visando  ressarcimento  de
eventuais prejuízos sofridos.

Além  disso,  a  determinação,  existente  na  proposição,  para  que  o  fornecedor
comunique o cancelamento da cobrança com 24 horas de antecedência e por meio
impresso acarretará interferência direta nos termos contratuais inicialmente ajustados
entre as partes.

Nessa  mesma  linha,  nota-se  que  a  proposição  em  análise  não  busca  corrigir
alguma distorção ou desequilíbrio entre consumidor e fornecedor, suplementando a
lei federal, mas tão somente conceder ao consumidor um direito que ultrapassa a
margem de atuação legislativa concorrente expressamente prevista na Constituição
Federal, interferindo na relação bilateral comum a todos os contratos de prestação de
serviços.

É preciso observar  que o Código de Defesa do Consumidor,  ao estabelecer  os
mecanismos  de  proteção  contratual  já  comentados  anteriormente,  o  fez  com  o
propósito de corrigir distorções inerentes à relação existente entre consumidores e
fornecedores. Isso significa que, fora desse âmbito de proteção, devem prevalecer as
regras contidas no Código Civil relativas ao amparo da boa-fé objetiva, prevista em
seu art. 422.

Assim  sendo,  pode-se  dizer  que  a  proposição  ultrapassa  o  mero  dever  de
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informação, ao incidir sobre os deveres contratuais genéricos, com interferência no
âmbito do direito civil, o que é vedado ao legislador estadual. A legislação estadual
sobre os direitos do consumidor não deve invadir o âmbito normativo genérico fixado
no Código Civil.

Nesse aspecto, pode-se dizer que o projeto de lei em análise acabaria por interferir
no conteúdo do Código Civil, especialmente no que tange à autonomia que as partes
têm de livremente estipular o prazo, as condições de cancelamento dos serviços e a
parte a quem caberiam os ônus diante do pedido de cancelamento, em afronta ao
Texto Constitucional, porquanto cabe à União legislar sobre direito civil.

A propósito da matéria, vejamos o seguinte julgado:
“Ementa:  Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Lei  estadual  que  regula

obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por
contratos de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei nº
11.446/1997,  do  Estado  de  Pernambuco).  3.  Vício  formal.  4.  Competência
privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de
seguros (CF, art. 22, I e VII). 5. Precedente: ADI nº 1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson
Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno, maioria. 6. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada  procedente.  ADI  1646  /  PE  –  Pernambuco  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  Relator(a):  Min.  Gilmar  Mendes  Julgamento:  02/08/2006
Órgão Julgador: Tribunal Pleno”.

Conforme  se  infere  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº2667/2002¹,  “a
Constituição da República, nas hipóteses de competência concorrente (art. 24),
estabeleceu  verdadeira  situação  de  condomínio  legislativo  entre  a  União
Federal,  os  estados  membros  e  o  Distrito  Federal,  daí  resultando  clara
repartição vertical de competências normativas entre essas pessoas estatais,
em que cabe à União estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º), e, aos estados
membros e ao Distrito Federal, exercer competência suplementar (art. 24, § 2º).”

Nessa  mesma  decisão  também  se  colhe  a  seguinte  noção:  “Os  Estados
membros  e  o  Distrito  Federal  não  podem,  mediante  legislação  autônoma,
agindo ultra vires, transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a
União  Federal  fez  editar  no  desempenho  legítimo  de  sua  competência
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constitucional  e  de  cujo  exercício  deriva  o  poder  de  fixar,  validamente,
diretrizes e bases gerais pertinentes a determinada matéria”. (Grifos nossos.)

Dito  isso,  a proposição em análise,  por  interferir  em matéria sobre a qual  seria
competência da União legislar, encontra óbices à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 127/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Cristiano Silveira – Isauro Calais.
¹  ADI  2667  MC  /  DF  –  Distrito  Federal  Medida  Cautelar  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade Relator(a): Min. Celso de Mello Julgamento: 19/06/2002 Órgão
Julgador: Tribunal Pleno.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 228/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  228/2015  obriga  as

farmácias do Estado de Minas Gerais que participam do Programa Federal Farmácia
Popular  a  afixar  em  suas  dependências  a  relação  de  remédios  incluídos  nesse
programa.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  em  análise  determina que as  farmácias  que  participam do Programa

Farmácia Popular do Brasil  informem, em local de fácil visualização, a relação de
remédios incluídos nesse programa.

O conteúdo deste projeto já tramitou neste parlamento na legislatura anterior por
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meio do Projeto de Lei nº 4.282/2013, cujo objeto é idêntico a este. Na oportunidade,
a Comissão de Constituição de Justiça exarou o parecer que se segue:

“A matéria está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o disposto
no  art.  24,  XII,  da  Constituição  Federal,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos
estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  previdência  social,
proteção  e  defesa  da  saúde.  Dessa  forma,  as  três  esferas  de  governo  detêm
competência material para legislar sobre assuntos de saúde.

Além de a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do Estado, o
projeto não afronta norma alguma relativa à iniciativa do processo legislativo.  Por
isso, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta comissão, em uma
análise apenas formal, não há óbice à tramitação do projeto.

Ressalte-se que o inciso V do art. 2º da Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, dispõe que a promoção e a proteção
da saúde no Estado se pautarão pelo direito e pelo fácil  acesso à informação. O
acesso à lista de medicamentos incluídos no programa federal é, portanto, um direito
do  usuário  das  ações  e  dos  serviços  públicos  de  saúde  no  Estado;  todavia,
consideramos que a obrigação de que os estabelecimentos farmacêuticos divulguem
em  local  de  fácil  visualização  a  relação  dos  medicamentos  contemplados  pelo
programa federal é inviável. No programa federal Farmácia Popular do Brasil consta
uma  lista  com  mais  de  350  medicamentos,  sendo  essa  lista  permanentemente
atualizada.  A  medida  requerida  no  projeto  de  lei  em  análise  demandaria  dos
estabelecimentos um espaço físico que pode não ser condizente com a sua estrutura.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, que obriga as farmácias situadas
no  Estado  que  participam  do  Programa  Farmácia  Popular  do  Brasil  a
disponibilizarem,  em  local  de  fácil  acesso,  a  informação  de  que  a  relação  dos
medicamentos contemplados pelo programa federal está à disposição do usuário das
ações e dos serviços públicos de saúde. Estabelecemos, ainda, no substitutivo, que
essa relação deverá ser entregue ao usuário sempre que por ele solicitado. Com tal
proposta, buscamos a simplificação da norma sem prejuízo dos objetivos previstos no
texto do projeto”.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 228/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade de  as  farmácias  situadas  no  Estado  prestarem
informações  sobre  a  relação  dos  medicamentos  incluídos  no  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 incluídos no Programa Farmácia Popular do Brasil
está à disposição do usuário das ações e dos serviços públicos de saúde naquele
estabelecimento.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 315/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 315/2015, resultante do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  694/2011,  “cria  a  Política  Estadual  de
Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Veículos e dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 12/3/2015,  a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juricididade, constitucionalidade
e legalidade da matéria, consoante dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumpre  dizer  que  projeto  com  conteúdo  idêntico  já  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada, sob o nº 694/2011, ocasião em que a Comissão de Constituição
e  Justiça  emitiu  parecer  sobre  a  matéria.  Como  não  houve  alterações  jurídico-
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constitucionais  que  acarretassem  mudança  no  entendimento  então  exarado  pela
comissão, reproduzimos a seguir o seu teor.

O projeto em exame institui a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e
Roubo de Veículos. São princípios dessa política, segundo o art. 2º do projeto:

“(...) aprimorar, com a participação efetiva das Polícias Civil e Militar do Estado, o
sistema de prevenção ao furto e roubo de veículos; (...) 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;  (...)
viabilizar,  junto  às  companhias  seguradoras,  a  obtenção  de  informações  sobre
veículos sinistrados com perda total; (...) 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;  (...)
organizar, operar e manter sistema de informações para uso do sistema de prevenção
ao furto e roubo de veículos".

O art. 3º da proposição arrola as diretrizes dessa política:
“(...)  aumentar  a fiscalização das oficinas de desmanche; (...)  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; (...) estimular
o  adquirente  de  peças  usadas  de  veículos  a  exigir  a  nota  fiscal  do  produto
comercializado; (...) gerar e implementar mecanismos de cooperação entre a União e
os Municípios  para o desenvolvimento de ações conjuntas de combate ao furto e
roubo de veículos e cargas, com a participação dos respectivos órgãos de segurança
e fazendários”.

O art. 4º erige como objetivos a drástica redução do furto, do roubo e da receptação
de veículos no Estado, bem como o combate ao “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”.

Pelo prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que as disposições contidas no
projeto  encontram  respaldo  no  princípio  autonômico,  expressão  maior  da  forma
federativa de Estado, segundo o qual os estados federados estão habilitados a editar
suas próprias leis, observados os princípios da Carta Federal.
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De outra parte,  inexiste,  quanto à matéria  em exame,  reserva de iniciativa  que
pudesse  operar  como  óbice  à  deflagração  do  processo  legislativo  por  este
Parlamento; todavia, impõe-se a supressão do inciso II do art.  3º, segundo o qual
constitui uma das diretrizes da Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e
Roubo de Veículos 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.  Tal  dispositivo  não  encontra  respaldo  em  nosso  sistema
jurídico,  razão  pela  qual  formulamos,  ao  final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,
supressiva do mencionado inciso.

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

do Projeto de Lei nº 315/2015 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o inciso II do art. 3º.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 334/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe “dispõe sobre  a
disponibilização obrigatória de cadeiras destinadas a canhotos nos estabelecimentos
de ensino e derivados”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  dispõe  o  art.  102,  inciso  VI,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto em exame pretende, nos termos de seu art. 1º, obrigar as instituições de
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ensino da rede pública e privada do Estado a disponibilizar cadeiras de braço próprias
para  alunos  canhotos.  Em  seu  art.  1º,  parágrafo  único,  estende  a  mencionada
obrigação  “às  instituições  que  realizem  ocasionalmente  palestras,  concursos  ou
atividades  acadêmicas”.  No  art.  2º,  dispõe  que  “o  número  de  cadeiras  (...)
corresponderá a 10% (...)  dos alunos matriculados, mantendo-se em estoque, em
perfeito estado de conservação para uso imediato, as não utilizadas”.

Na justificação do projeto,  o autor ressalta que “a preferência lateral  da criança
precisa  ser  respeitada,  porque  interferir  nesse  campo  significa  contraditar  a
organização do cérebro infantil”.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise da proposição.
Cumpre-nos ressaltar que esta comissão já se manifestou sobre a matéria quando

da análise de proposições de mesmo conteúdo em legislaturas anteriores (Projetos
de Lei nº 4.589/2010 e 1.227/2011). Não havendo inovação no ordenamento jurídico
que  justifique  uma  nova  interpretação  do  projeto,  passamos  a  reproduzir,
basicamente, os argumentos utilizados anteriormente.

Primeiramente,  o  art.  24,  IX,  da  Constituição  da  República  estabelece  que  é
competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal legislar sobre
educação, cultura, ensino e desporto. O § 1º do mesmo artigo dispõe que, no âmbito
da legislação concorrente, a competência da União se limitará a estabelecer normas
gerais, o que não exclui a competência suplementar dos estados.

Além disso, em seu art. 206, I, a Carta Federal estatui que o ensino será ministrado
com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola, entre outros princípios.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional – LDB –, prescreve, em seu art. 4º, IX, que o dever do
Estado para com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de
padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem. No que toca ao ensino privado, a LDB estabelece, em seu art.
7º, que ele é livre, desde que observadas as normas gerais da educação nacional e
do respectivo sistema de ensino.
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Como  se  vê,  a  medida  veiculada  no  projeto  em  exame  busca  implementar
comandos constitucionais e legais sobre a matéria, de forma a garantir a todos os
alunos condições igualitárias de adaptação e aprendizagem em sala de aula.

No  entanto,  não  nos  parece  razoável  fixar  em  10%  o  número  de  cadeiras
destinadas  aos  alunos  canhotos.  Deve-se  ponderar  que  é  variável  o  número  de
cadeiras próprias para alunos canhotos necessárias em cada instituição de ensino. A
mensuração feita por lei, de forma indistinta, pode, ainda que no intuito de promover a
igualdade,  gerar  distorções.  Deve  ser  levado  em  consideração  que,  diante  da
situação fática, poderá o número fixado em lei ficar aquém do necessário – deixando,
portanto,  potenciais  destinatários  da  medida  desassistidos  pela  norma  –  ou,
diferentemente, ser superior ao necessário – gerando para as escolas um gasto sem
necessidade.

Dessa forma, tendo em vista o postulado da razoabilidade, previsto no caput do art.
13 da Carta Mineira, o qual requer medidas coerentes, proporcionais e dotadas de
bom senso, além da relação de adequação entre os meios empregados e a finalidade
a ser alcançada, entendemos que a definição do percentual, por sua natureza, não
deve ser tratada em lei, pelo que optamos pela supressão do conteúdo do art. 2º.

Além disso, ressaltamos que, nos termos do § 3º do art. 211 da Constituição da
República, os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. De
acordo  com  o  art.  17  da  LDB,  o  sistema  de  ensino  do  Estado  compreende  as
instituições  de  ensino  mantidas  pelo  poder  público  estadual,  as  instituições  de
educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensinos
fundamental  e  médio  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  e  os  órgãos  de
educação estaduais.

Tendo em vista o disposto no art. 10, V, da LDB, que determina que os estados
incumbir-se-ão  de baixar  normas  complementares  para  o  seu sistema de ensino,
entendemos que o parágrafo único do art. 1º do projeto em exame, que estende a
obrigação contida no projeto a outras instituições, também deve ser suprimido, para
que não haja ingerência do Estado nos sistemas de ensino federal e municipal.

Entendemos, ainda, que a redação do art. 1º necessita de alterações, já que não
são todas as escolas que utilizam carteiras escolares com apoio lateral de braço: em



2045
____________________________________________________________________________

muitas delas, são utilizadas carteiras com tampo inteiriço, o que afasta a necessidade
de adaptação para os canhotos.

Por  fim,  julgamos  também  oportuno  introduzir  na  proposição  um  dispositivo
estabelecendo um prazo razoável para que os destinatários da norma possam adotar
as providências necessárias ao seu atendimento.

Assim, para promover  as adequações pertinentes,  apresentamos,  ao final  deste
parecer, o Substitutivo nº 1.

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

do Projeto de Lei nº 334/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna  obrigatória  a  disponibilização  de  cadeiras  de  braço  para  canhotos  nas
escolas do Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É obrigatória a disponibilização de cadeiras de braço próprias para alunos

canhotos matriculados nas escolas do Sistema Estadual de Educação.
Parágrafo único – O disposto no caput aplica-se somente aos estabelecimentos que

utilizam cadeiras escolares com apoio lateral para o braço.
Art.  2º  –  O  Poder  Executivo,  por  meio  do  órgão  competente,  fiscalizará  as

instituições de ensino de que trata esta lei.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 399/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 399/2015, resultante do
desarquivamento do 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 de Minas Gerais e dá outras providências”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
A proposição em análise  pretende  proibir  a  utilização  de  material  inflamável  no

revestimento  das  edificações  destinadas  a  eventos  no  Estado.  No  seu  art.  2º,  a
proposição comina penalidades em caso de seu descumprimento, graduando-as em
advertência escrita, multa e interdição e determinando, em seus §§ 1º a 3º, as suas
hipóteses de incidência.

É de se ressaltar  que sobre o assunto já existe norma estadual  atualmente em
vigor:  a  Lei  nº  14.130,  de  19/11/2001,  que  dispõe sobre  prevenção e  combate  a
incêndio e pânico em edificação ou espaço destinado a uso coletivo no Estado. O
parágrafo único do art. 1º da lei explica que são considerados edificação ou espaço
destinado  a  uso  coletivo  “os  edifícios  ou  espaços  comerciais,  industriais  ou  de
prestação de serviços e os prédios de apartamentos residenciais”.

A referida lei atribuiu ao Corpo de Bombeiros Militar a competência para a análise e
a  aprovação  do  sistema  de  prevenção  e  combate  a  incêndio  e  pânico  e  o
estabelecimento de normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus bens
contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe (art. 2º, I e III). A lei ainda estabelece as
infrações  e  sanções  que  incidirão  em  caso  de  descumprimento  de  seus
mandamentos, entre outras disposições.

A Lei nº 14.130, de 2001, foi regulamentada originalmente pelo Decreto nº 43.805,
de 2004. Tal norma foi revogada e, atualmente, a regulamentação está contida no
Decreto nº 44.746, de 2008. O referido ato normativo estabelece como objetivos a
serem perseguidos com o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e
pânico das edificações e áreas de risco, entre outros, a minimização dos riscos de
eventual propagação do fogo para edificações e áreas adjacentes, visando à redução
de danos ao meio ambiente e ao patrimônio (art. 2º, II, do Decreto nº 44.746). Em
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seguida, o art. 25 do decreto estabelece quais são as medidas de segurança contra
incêndio e pânico que devem ser adotadas nas edificações existentes no Estado,
apontando, expressamente, as seguintes: o controle de materiais de acabamento e
de revestimento (inciso VI) e a existência de sinalização e de saídas de emergência
(incisos VII e XV). Finalmente, o Decreto nº 44.746 prevê, em seu art. 11, as mesmas
sanções veiculadas pela proposição principal, além de detalhar exaustivamente as
hipóteses de suas incidências.

Ademais, entendemos que a definição do que seja material inflamável para fins de
vedação de seu emprego em edificações no Estado é tema que deve ser versado em
ato  normativo  infralegal,  tendo  em  conta  o  caráter  eminentemente  técnico  desse
conceito.

Portanto, não há necessidade de veiculação de nova lei que trate sobre o tema,
posto que existem normas em vigor no ordenamento jurídico do Estado que tratam
suficientemente da matéria.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 399/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 481/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 3.374/2012, a proposição em epígrafe “acrescenta dispositivo à Lei nº 11.726,
de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas
Gerais.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  26/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo propõe a alteração da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro

de  1994,  que  dispõe  sobre  a  política  cultural  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para
estabelecer que a Secretaria de Estado da Cultura, com a aprovação do Conselho
Estadual  de  Cultura,  realizará  anualmente  evento  denominado  Virada Cultural  de
Minas Gerais.

Segundo consta na justificação do autor, pretende-se, com o projeto, a valorização
dos eventos culturais e a democratização de seu acesso. O autor ressalta ainda que
eventos similares já são realizados no exterior e em outras capitais brasileiras.

Em que pese à louvável intenção do autor, a proposta em tela não é viável por
apresentar vício de iniciativa, uma vez que trata de matéria administrativa e interfere
na esfera  de  organização do Poder  Executivo,  competências  exclusivas  do  chefe
desse Poder. De acordo com o art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual:

“Art. 90 – Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
XIV – dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo;

”.
A interferência do Poder Legislativo na esfera de competência exclusiva do chefe do

Poder Executivo resulta em transgressão ao princípio da independência e harmonia
entre os Poderes previsto no art. 6º, caput, da Constituição do Estado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal  – STF – orienta a declaração de
inconstitucionalidade nos casos em que haja violação da regra de iniciativa privativa.
As ementas reproduzidas a seguir são ilustrativas dessa posição:

“Art.  2º  da  Lei  3.189/2003,  do  Distrito  Federal.  Inclusão  de  evento  privado  no
calendário de eventos oficiais do Distrito Federal. Previsão da destinação de recursos
do Poder Executivo para seu patrocínio. Encargo adicional à Secretaria de Segurança
Pública.  Iniciativa  legislativa  de  deputado  distrital.  Inadmissibilidade.  Aparente
violação aos arts. 61, § 1º, II, b; e 165, III, da CF.”.

(ADI 4.180-MC-REF, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 10-3-2010, Plenário,
DJE de 27-8-2010.)
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“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei alagoana 6.153, de 11-5-2000, que cria o
programa de leitura de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas
escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas. Iniciativa privativa do chefe
do Poder Executivo estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito
do Estado. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, II, e, da CF, ao
alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da
simetria federativa de competências. Iniciativa louvável do legislador alagoano que
não retira o vício formal de iniciativa legislativa.”.

(ADI 2.329, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 14-4-2010, Plenário,  DJE de
25-6-2010.)

"A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-
organização e de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de
vários  princípios,  entre  os  quais  o pertinente ao processo legislativo.  O legislador
estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo
sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. Precedentes." .

(ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário,  DJE de 22-8-
2008.)

"Por  tratar-se de  evidente matéria de  organização administrativa,  a  iniciativa  do
processo legislativo está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os Estados-
membros e o Distrito  Federal  devem obediência  às  regras de iniciativa legislativa
reservada,  fixadas  constitucionalmente,  sob  pena  de  violação  do  modelo  de
harmônica tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte originário.".

(ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-11-2005, Plenário, DJ de 10-3-
2006.)

Ademais, ao propor a criação de uma nova obrigação estatal, o projeto acarretaria
aumento de despesas a cargo do Poder Executivo, interferindo no Orçamento anual e
nas  diretrizes  orçamentárias.  Projetos  nessa  situação  devem  conter  indicação  da
fonte de custeio da nova despesa e serem acompanhados da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  entrem  em  vigor  e  nos  dois
subsequentes,  conforme  exige  o  art.  16  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000), ônus esse que não foi atendido.
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Conclusão
Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  pela  ilegalidade  e  pela

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 481/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 550/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  decorrente  do
desarquivamento  do  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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já havia sido submetida ao crivo desta

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  quando  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº
4.969/2014, 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:

“A proposição sob comento autoriza o Executivo 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.  Essa  cartilha  deverá  conter
orientações tais como: 'seja prudente, pois você não sabe o que está por trás da tela
do computador';  'não forneça nem seu nome real,  nem sua idade';  'use apelidos;
nunca divulgue sua senha'; 'não forneça o seu endereço'; 'não envie nenhuma foto
sua'; 'nunca aceite proposta de encontro sem informar os seus pais'; 'não responda
aos e-mails que te ofendem'.
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Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  impõe-se  dizer  que  o  Estado  está
habilitado  a  legislar  sobre  a  matéria  na  via  da  legislação  concorrente,  conforme
preceitua o art. 24, inciso XV, da Constituição da República, a seguir transcrito:

'Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

XV – proteção à infância e a juventude; (...)'.
De outra parte, é importante dizer que não há, no caso em estudo, regra instituidora

de  reserva  de  iniciativa  que  impeça  este  Parlamento  de  deflagrar  o  processo
legislativo sobre a matéria.

Além disso,  a cartilha  que se  cogita  tem  o  propósito  de  orientar  e  proteger  as
crianças contra abusos sexuais, razão pela qual o projeto dá ênfase à realização de
atividades de cunho informativo por parte do poder público. Deve-se levar em conta
que o direito à informação tem estatura constitucional,  sendo um direito básico do
cidadão. Assim, o Estado tem o poder-dever de tomar as medidas necessárias para a
proteção  das  pessoas,  especialmente  das  crianças  e  adolescentes,  que  são,
potencialmente, as principais vítimas de abuso e violência sexual. Para alcançar esse
objetivo,  o  Estado  deve  tomar  as  medidas  legislativas  e  administrativas  que  se
fizerem necessárias.

Ocorre que medidas autorizativas, como a prevista no projeto, se mostram inócuas,
uma vez que o Executivo já possui competência para a prática desse tipo de ações,
no  caso,  a  instituição  de  campanha  informativa  de  combate  à  pedofilia;  todavia,
verificamos no ordenamento jurídico estadual a Lei nº 18.366, de 2009, que instituiu a
Semana de Combate  à  Pedofilia,  a  qual  dispõe que na referida  semana o  poder
público  promoverá atividades educativas de  conscientização e  orientação sobre  o
combate à pedofilia. Por meio de substitutivo, que altera a citada lei, preservamos a
ideia do projeto, ao estabelecermos que na mencionada semana se dará ênfase, nas
escolas  da  rede  estadual  de  ensino,  ao  combate  à  pedofilia  na  internet.”  No
substitutivo não fazemos menção à cartilha, uma vez que medidas dessa natureza se
inserem no domínio do Poder Executivo, o qual, por lidar com problemas concretos,
pode indicar com mais  acerto  os meios adequados para a execução de medidas
como a prevista no projeto.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 550/2015 na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  18.366,  de  1º  de  setembro  de  2009,  que  institui  a  Semana de
Combate à Pedofilia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único da Lei nº 18.366, de 1º de setembro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º – (…)
Parágrafo único – Na semana a que se refere o caput, o poder público promoverá

atividades educativas de conscientização e orientação sobre o combate à pedofilia,
dando ênfase, nas escolas da rede estadual de ensino, ao combate à pedofilia na
internet.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 557/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.499/2011,  a proposição em análise “dispõe sobre a  criação da política estadual
destinada à implantação do conceito de desenho universal na produção de habitação
com interesse social, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta comissão para ser analisado quanto aos
seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em tela obriga o Poder Executivo a elaborar uma política destinada

à  implantação  do  conceito  de  desenho  universal  na  produção  de  habitação  de
interesse  social.  De  acordo  com  a  definição  do  projeto,  desenho  universal
corresponde a “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 cognitivas, provisórias ou permanentes, mas também aquelas com
estrutura diferenciada, obesidade e mobilidade reduzida, como crianças, gestantes,
idosos”.

Tal política 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.

O autor,  na justificação que acompanha o projeto,  menciona que 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 estudos da ergonomia
aplicada aos produtos voltados à moradia, aos equipamentos públicos e de lazer, aos
sistemas de circulação e às áreas comuns. Diz, ainda, que o Estado de São Paulo,
por meio de decreto, foi  o primeiro estado brasileiro a introduzir  tais princípios na
forma de política pública.

Vale notar que o projeto de lei em apreço é fruto do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.499/2011, que tramitou nesta Casa na legislatura anterior. Na oportunidade, a
Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer favorável à proposição. Parece-
nos correto o entendimento então adotado, razão pela qual o reproduzimos a seguir:

“Feitas  essas  considerações,  ressaltamos,  para  fins  de  análise  da  competência
para  legislar  sobre  a matéria,  que o conceito  de  desenho universal  adotado pelo
projeto está em sintonia com o previsto na Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Brasil em 2008, segundo a
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qual ''desenho universal' significa a concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a  serem usados,  na  maior  medida  possível,  por  todas as  pessoas,  sem
necessidade de adaptação ou projeto específico. O 'desenho universal' não excluirá
as  ajudas  técnicas  para  grupos  específicos  de  pessoas  com  deficiência,  quando
necessárias'.

Percebe-se, assim, que, embora destinadas à totalidade da população, as regras de
desenho universal são especialmente voltadas para as pessoas com restrições de
mobilidade.  Dessa  forma,  a  proposição  em  exame  insere-se  no  âmbito  da
competência legislativa estadual: o inciso XIV do art. 24 da Carta Federal faculta aos
estados membros, pela via da competência concorrente, legislar sobre a proteção e
integração  social  das  pessoas  com  deficiência.  Adicionalmente,  o  art.  23,  IX,  da
Constituição  da  República  estabelece  que  é  competência  comum  da  União,  dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, 'promover programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico'. Por fim,
registre-se que a matéria não está entre aquelas consideradas de iniciativa legislativa
privativa; todavia, a intenção de obrigar o Poder Executivo a criar uma política pública
viola o princípio da separação de Poderes. É preciso registrar, neste ponto, que o
modelo de São Paulo, citado na justificação do projeto, seguiu uma trajetória distinta
do processo em curso em Minas Gerais, haja vista que lá a iniciativa de ação partiu
diretamente do Poder Executivo. Por meio da elaboração de protocolo de intenções
entre a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, foi constituído
um  Grupo  de  Trabalho  para  apresentar  proposta  de  implantação  do  conceito  do
Desenho Universal.

Em vista dessas considerações, pode-se dizer que o ponto de equilíbrio entre os
Poderes  Legislativo  e Executivo  envolve  o  reconhecimento  de  que projeto  de  lei,
ainda  que  de  iniciativa  de  parlamentar,  pode  fixar  diretrizes  de  políticas  públicas
estaduais,  não  se  admitindo,  todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou
disponha  sobre  programas  decorrentes  dessas  políticas.  Este  entendimento  foi
adotado por esta comissão, por exemplo, na apreciação do Projeto de Lei nº 56/2007,
que  se  converteu  na  Lei  nº  17.438,  de  2008,  a  qual  institui  política  estadual  de
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incentivo à utilização de sementes selecionadas nas propriedades que se dedicam à
agricultura familiar.

Entendemos,  assim,  que a melhor  forma de atender  aos  objetivos  visados pelo
projeto  de  lei  em  apreço,  dentro  dos  limites  de  atuação  constitucional  do  Poder
Legislativo, é inserir diretriz de acessibilidade na política estadual de habitação de
interesse  social,  contida  na  Lei  nº  18.315,  de  6/8/2009.  Atende-se,  ademais,  a
necessidade de melhor sistematização da matéria”.

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

Projeto de Lei nº 557/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo ao art.  2º da Lei nº  18.315, de 6/8/2009,  que estabelece
diretrizes para a formulação da Política Estadual Habitacional de Interesse Social –
Pehis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 18.315, de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso X:
“Art. 2º – (…)
X – adoção dos conceitos do desenho universal. “.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 655/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 655/2015, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.498/2012, dispõe sobre a reserva obrigatória
de  assento  em  teatros,  cinemas,  casas  de  show e  espetáculos  em  geral  para
acompanhante da pessoa com deficiência no Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem como objetivo obrigar que teatros, cinemas, casas de show e de

espetáculos  em  geral  reservem  assento  para  acompanhantes  de  pessoa  com
deficiência, sob pena de notificação, advertência, multa ou interdição.

Conforme justificação do autor, essa reserva garantiria mais conforto e segurança à
pessoa com deficiência que necessite de auxilio de acompanhante.

A matéria da proposição não se encontra relacionada entre aquelas de iniciativa
privativa do governador, previstas no art. 66 da Constituição do Estado. Assim, não há
impedimentos para que esta Casa deflagre processo legislativo com o teor do projeto
de lei em análise.

Em relação à competência para legislar sobre a matéria, a Constituição Federal, em
seu  art.  24,  inciso  XIV,  estabelece  que  é  concorrente,  ou  seja,  cabe  ao  Estado
suplementar  as  normas gerais  editadas pela União  com normas  que atendam às
peculiaridades regionais. A Constituição Estadual em seu art. 10, inciso XV, alínea “o”,
também  insere  o  tema  no  âmbito  da  competência  concorrente  entre  os  entes
federados.

O  ordenamento  constitucional  vigente  dispensa  às  pessoas  com  deficiência
tratamento especial. O art. 227, II, da Carta Magna impõe ao poder público a criação
de programas de prevenção e atendimento especializado, ao passo que o § 2º do art.
227 remete ao legislador ordinário a instituição de normas para que os edifícios de
uso público garantam acesso adequado a essas pessoas.

No âmbito infraconstitucional,  a  Lei  Federal  nº  7.853, de 24/10/1989, prevê, em
seus  arts.  2º  e  3º,  respectivamente,  que  ao  poder  público  e  seus  órgãos  cabe
assegurar  às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos  básicos,
como o direito ao lazer, e planejar e construir as vias públicas, os parques e demais
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espaços  de  uso  público  de  forma  a  torná-los  acessíveis  para  as  pessoas  com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Já a Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, estabelece no art. 12 que “os locais de
espetáculos,  conferências,  aulas  e  outros  de  natureza  similar  deverão  dispor  de
espaços  reservados  para  pessoas  que  utilizam  cadeira  de  rodas,  e  de  lugares
específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante,
de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e
comunicação”.

As Leis Federais nºs 10.098 e 10.048, de 2000, foram regulamentadas pelo Decreto
nº 5.296, de 2/12/2004. O art. 23 do mencionado decreto determina que os teatros,
cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de
conferências  e  similares  reservarão,  pelo  menos,  dois  por  cento  da  lotação  do
estabelecimento  para  pessoas  em  cadeira  de  rodas,  distribuídos  pelo  recinto  em
locais  diversos,  de  boa  visibilidade,  próximos  aos  corredores,  devidamente
sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em
conformidade  com  as  normas  técnicas  de  acessibilidade  da  ABNT.  Para
complementar, dispõe o § 3º do art. 23 que esses espaços e assentos deverão situar-
se em locais que garantam a acomodação de,  no  mínimo,  um acompanhante da
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O Decreto nº 5.296, de 2004, dispõe, ainda, que cabe aos estados, municípios e ao
Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva
implantação e o controle do atendimento prioritário.

No âmbito estadual, a Lei nº 13.799, de 21/12/2000, que “dispõe sobre a política
estadual  dos direitos  da pessoa portadora de  deficiência”,  no art.  2º,  prevê como
objetivos “o amparo à pessoa portadora de deficiência e a garantia de seus direitos
básicos”.

Também devemos lembrar que a Lei Estadual nº 11.666, de 9/12/1994, no art. 1º, §
1º,  conceitua  edifício  de  uso  público  como  aquele  que  “abriga  atividade  de
atendimento  ao  público,  incluindo  estabelecimentos  comerciais,  órgãos  públicos,
agências  e  postos  bancários,  salas  de  exibição,  estacionamentos,  clubes  e
estabelecimentos de ensino, entre outros”.
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Esta Casa Legislativa  também teve oportunidade de dispor  sobre o acesso e  a
permanência da pessoa com deficiência em espaços públicos quando da tramitação
do projeto de lei que se converteu na Lei nº 17.785, de 23/9/2008, em cujo art. 5º está
previsto que “nos espetáculos, conferências e festas populares realizados em praças,
parques e nos demais espaços de uso público, será reservado espaço para pessoas
portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção”.

Como se verifica com o estudo da legislação vigente, a reserva de assento para o
acompanhante  da  pessoa  com  deficiência  tem  impactos  diretos  na  proteção  e
integração  desta.  Por  isso,  não  vislumbramos  óbices  de  natureza  jurídico-
constitucional à tramitação da matéria nesta Casa.

Todavia, o conteúdo de alguns dispositivos do projeto em análise já se encontra em
vigor  no texto da Lei  nº  17.785,  de 2008. Dessa forma,  julgamos mais  pertinente
inserir nessa lei  o conteúdo dos dispositivos da proposição em tela que inovam o
mundo  jurídico.  No  Substitutivo  nº  1,  que  apresentamos  ao  final  deste  parecer,
propomos acrescentar o conteúdo do art. 1º da proposição como parágrafo único do
art.  5º  da Lei  nº  17.785 e o conteúdo do art.  3º  da proposição como art.  6-A da
mencionada lei.

Cabe ressaltar, ainda, que a expressão “pessoa portadora de deficiência” passou a
ser utilizada a partir da Constituição Federal de 1988, em substituição a expressões
anteriormente  utilizadas  como  “inválidos”,  incapazes”,  “excepcionais”  e  “pessoas
deficientes”.  Entretanto, desde meados dos anos 1990, os defensores dos direitos
desse segmento  chamam a atenção para  a  impropriedade do  termo “portador”  –
alguém que porta alguma coisa pode se desvencilhar dela a qualquer momento, o
que  permite  a  interpretação de que a  deficiência seria  uma condição  temporária,
diferentemente  do  que  se  observa  na  maioria  das  deficiências.  Para  evitar  a
segregação e a exclusão que podem ser reforçadas pela língua, o termo utilizado
passou a ser “pessoa com deficiência”. Há um entendimento entre aqueles que atuam
na defesa dos direitos desses indivíduos de que o termo ressalta a pessoa e não sua
deficiência ou necessidade, conferindo a ela a devida valorização.

O termo “cadeirante” é também considerado inadequado por reduzir a pessoa a
uma condição de inferioridade em relação ao uso do instrumento que ela utiliza para
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facilitar sua mobilidade. A legislação federal e a Norma Brasileira nº 9.050, de 2004,
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – utilizam o termo “pessoa em
cadeira de rodas”. Assim, para alinhar a legislação estadual à terminologia utilizada
pela  legislação  federal,  propomos  substituir  o  termo “cadeirante”  por  “pessoa  em
cadeira de rodas”.

Ainda para alinhar a terminologia adotada na proposição em análise à utilizada pela
legislação federal, sugerimos, também, a substituição da expressão “dificuldade de
locomoção” por “mobilidade reduzida”.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o
aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  nº1,  que
apresentamos a seguir.

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

do Projeto de Lei nº 655/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para
facilitar  o  acesso  da  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  dificuldade  de
locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008,

o seguinte parágrafo único:
“Art. 5º – (…)
Parágrafo único – Nos espetáculos realizados nos espaços de uso público a que se

refere o caput deste artigo, o espaço reservado para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida deverá situar-se em local  que garanta  a acomodação de,  no
mínimo, um acompanhante.”.

Art. 2º – Fica substituída em todo o texto da Lei nº 17.785, de 2008, a expressão
“pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção” por “pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Art. 3º – Fica substituída, no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 17.785, de 2008, a
expressão “cadeirante” por “pessoa em cadeira de rodas”.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 8/2015

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 8/2015, de autoria do procurador-geral de Justiça, que fixa o

percentual, relativo ao ano de 2014, para revisão anual dos vencimentos e proventos
dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2º
turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 8/2015
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. 1º – O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

nº 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 nº 20.982, de 20 de novembro de 2013, fica reajustado, a partir de 1º 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 nº 13.436, de 1999, modificado pela Lei nº 20.982, de
2013, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art.  2º  – O disposto  nesta lei  não se aplica ao  servidor  inativo  cujos  proventos
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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.

Art. 3º – A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Rogério Correia, presidente – Sargento Rodrigues, relator – Cristina Corrêa.

ANEXO
(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO IV
(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
(…)

IV.2 – Multiplicadores
* – A tabela de escalonamento vertical de vencimentos foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 30.4.2015.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 154/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  deputado  Duarte  Bechir  solicita  ao
presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  aos  Secretários  de
Planejamento e de Educação pedido de informações sobre as providências adotadas
pelo governo do Estado em favor dos servidores atingidos pela decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADI nº 4.876.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A ADI nº 4.876, proposta pelo procurador-geral da República, com vistas a declarar

a  inconstitucionalidade  de  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  100/2007,  foi
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considerada  parcialmente  procedente  pelo  Supremo  Tribunal  Federal.  Consoante
essa Corte, a norma impugnada promoveu a investidura de profissionais da área de
educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, o que
viola o disposto no art. 37, II da Lei Maior, segundo o qual o ingresso em cargo ou
emprego público depende de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas
e títulos, observada a ordem de classificação. As exceções a essa regra geral estão
previstas de forma expressa na Constituição, como na hipótese de nomeação para
cargos comissionados, declarados em lei como de livre nomeação ou exoneração, ou
ainda no caso de recrutamento de servidores temporários.

Vale  ressaltar  que  o  STF procedeu  à  modulação  dos  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 27 da Lei 9.868, de 1999, de modo
a  preservar  a  situação  dos  servidores  já  aposentados,  bem  como  daqueles  que
preencham os requisitos  para a aposentadoria.  Também não foram atingidos pela
decisão os ocupantes de cargos efetivos aprovados em concurso público.

A decisão também não alcança os servidores que se enquadram no disposto no art.
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assegura a estabilidade
aos servidores civis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, da
administração  direta,  indireta,  fundacional  e  autárquica  em  exercício  na  data  da
promulgação  da  Constituição  há  pelo  menos  cinco  anos  continuados  e  que  não
tenham sido admitidos na forma do art. 37 da Constituição da República.

Quanto aos cargos previstos na Lei Complementar nº 100, de 2007, para os quais
não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade ainda em curso,
o STF conferiu efeito prospectivo à decisão, de modo a produzir efeitos somente a
partir de 12 meses contados da publicação da ata do julgamento. Já em relação aos
cargos para os quais há concurso em andamento, ou cujo prazo de validade ainda
não expirou, a decisão surte efeitos imediatos.

Portanto, há um número expressivo de servidores estaduais que há anos labutam
na área da educação e que são atingidos pela decisão do STF. Daí o justificável
interesse  desta  Casa  Legislativa  em  saber  quais  as  providências  adotadas  pelo
governo do Estado com vistas a equacionar a situação desses servidores.

Ressalte-se  que,  a  teor  do  art.  54  da  Constituição  Mineira,  é  prerrogativa
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constitucional  da  Mesa da Assembleia  encaminhar  a secretário  de Estado pedido
escrito de informação, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento nº 154/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 251/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
De  autoria  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  a  proposição  em tela  solicita  à

Presidência da ALMG seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e ao
chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  as  investigações  relativas  às
mortes e ameaças a servidores da área de segurança pública do Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Direitos Humanos requer sejam

enviados ofícios ao comandante-geral da Polícia Militar e ao chefe da Polícia Civil
solicitando  que  encaminhem  a  esta  Casa  informações  sobre  o  andamento  das
investigações  acerca  de  mortes  e  ameaças  a  servidores  da  área  de  segurança
pública do Estado, mencionados em lista anexa.

Antes de aprofundarmos propriamente na análise do mérito da proposição, cumpre
ressaltar, a título de consideração preliminar, sua procedência jurídica e normativa.
Nesse sentido, o art. 54, § 3º, da Constituição de Minas Gerais, assegura à ALMG a
possibilidade  de  “encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da
administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais”, cuja “recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação
de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.
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Ademais, também está prevista a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, no art.
49, X, da Constituição Federal, e nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual. Nesses
últimos, tal competência pode ser inclusive interpretada como dever, na medida em
que esse controle externo baseia-se no direito da sociedade a um “governo honesto,
obediente à lei e eficaz” (caput do art. 73 da Constituição Estadual).

Em  face  dessas  considerações,  as  quais  fundamentam  a  legitimidade  e  a
legalidade da solicitação em tela, passamos à análise de seu mérito, sob a ótica da
motivação suficiente e da finalidade específica que a justificam.

O requerimento em comento,  oriundo da 1ª  Reunião Ordinária da Comissão de
Direitos  Humanos  desta  Casa,  realizada  em  4/3/2015,  na  verdade  reitera  pedido
semelhante feito por meio do Requerimento nº 1.898/2011, decorrente dos debates
ocorridos durante a 58ª Reunião Extraordinária dessa mesma comissão, realizada em
20/10/2011,  uma  audiência  pública  cuja  finalidade  era  exatamente  obter
esclarecimentos sobre o andamento das investigações acerca dos assassinatos de
agentes de segurança penitenciários, policiais civis e policiais e bombeiros militares
ocorridos em Minas Gerais. Dela participaram vários convidados, representantes de
diversas instituições de classe dessas categorias bem como do Poder Executivo do
Estado. Ao longo das discussões, foi ali avaliado que, nos anos recentes, o número
de mortes desses profissionais, fora do índice de letalidade das ações policiais, pode
ser considerado alarmante: cerca de 150, entre 2003 e a data da referida audiência
pública, segundo levantamento então entregue pelo deputado Sargento Rodrigues.
Foi também dito por alguns, naquela ocasião, que os resultados das investigações
sobre esses crimes são praticamente inexistentes. Além disso, todos os convidados
ressaltaram a importância do debate acerca do tema.

Sem embargo, pode-se afirmar que a matéria se reveste de inegável importância.
De fato, é possível observar que os servidores da área da defesa social estão sujeitos
a  riscos  adicionais  a  suas  atividades  cotidianas,  na  medida  em  que  o  regular
exercício de suas funções implica o confronto com interesses de indivíduos e grupos
que  habitualmente  atuam  à  margem  da  lei  e  em  conflito  com  os  interesses  da
sociedade,  valendo-se,  não  raras  as  vezes,  da  ameaça  e  da  violência  como
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estratégia de conduta, seja para alcançar seus objetivos, seja para mera vingança.
Consigne-se que uma das formas mais simples e eficazes de se atingir esse servidor
é alcançá-lo, ou a seus familiares, fora do ambiente profissional.

A proteção ao servidor ameaçado é, assim, corolário necessário de suas atividades
funcionais,  pois  elas  não  podem  ocorrer  com  eficiência  sem  o  resguardo
proporcionado  pelas  medidas  protetivas.  Não  se  trata,  portanto,  de  atribuição  de
qualquer regalia  ou privilégio a certas classes de servidores, mas de implementar
mecanismos tendentes a aperfeiçoar o serviço público. Da mesma forma, deve-se
considerar  o  esclarecimento  de  crimes  cometidos  contra  servidores  da  área  de
segurança pública, na medida em que, uma vez não tendo sido possível assegurar-
lhes a proteção no momento devido, deve-se garantir bem-estar, amparo e conforto a
seus  entes  familiares  bem  como  a  prevenção  a  futuros  delitos  dessa  natureza,
mediante a identificação e a punição adequada dos autores desses crimes.

Além  disso,  não  obstante  a  relevância  do  tema  per  se, dadas  as  questões
intrínsecas  da  defesa  e  da  estabilidade  sociais  que  ele  abarca,  a  elucidação  de
crimes, de modo geral e, em particular, dos cometidos contra a vida, como é o caso
de  homicídios,  é  considerada  matéria  central  na  área  da  segurança  pública,
figurando, inclusive, entre seus principais indicadores.

Ressalte-se,  por  fim,  que  o  Requerimento  nº  1.898/2011,  encaminhado
anteriormente com pedido semelhante, foi respondido pelas autoridades competentes
apenas em parte – esclarecimentos sobre 10 casos em um universo de mais de 100
solicitados  –,  conforme  elucida  o  Requerimento  nº  251/2015  ora  em  tela;  daí  a
necessidade de se reiterar a demanda, de modo a obter esclarecimentos acerca das
investigações relativas aos demais casos listados em seu anexo.

Considerando  tais  justificativas,  evidenciam-se  a  relevância,  a  motivação  e  a
finalidade do requerimento em tela, não apenas como exercício da prerrogativa de
fiscalização  e  controle  da  ALMG,  mas  também  com  a  finalidade  de,  em  última
instância, viabilizar o direito da sociedade a um governo eficaz, como determina o
caput do art. 73 da Constituição de Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 251/2015.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 287/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição em  epígrafe,  de  autoria  da  Comissão de Direitos

Humanos, requer-se ao presidente da Assembleia 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  do  Isidoro,  em
desfavor de Manoel Ramos de Souza, o “Bahia”, morador e membro da liderança da
ocupação Vitória.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 19/3/2015 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 em análise pretende obter informações acerca de supostas ações

violentas de policiais em ocupações de Belo Horizonte e região metropolitana, com
enfoque  especial  em  ações  ocorridas  em  12/2/2015,  na  região  do  Isidoro,  em
desfavor de Manoel Ramos de Souza, o “Bahia”, morador e líder da ocupação Vitória.

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 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  importam  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização.

A região do Isidoro – ocupações Esperança, Vitória e Rosa Leão – situa-se no vetor
norte da capital, em área de aproximadamente 9,5 milhões de metros quadrados, na
divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia, onde há décadas vivem cerca de 8 mil
famílias e uma comunidade remanescente quilombola em luta pelo direito à moradia e
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à  terra,  configurando  o  maior  conflito  territorial  urbano  do  Estado,  envolvendo
questões sociais complexas.

Segundo notícia publicada no jornal  O Tempo em 1º/4/2015,  Manoel  Ramos de
Souza, o “Bahia”, um dos líderes da ocupação Vitória, foi assassinado em 31/3/2015.
O motivo do crime teria sido, segundo companheiros de Bahia, o fato de o líder não
aceitar  a  venda,  por  pessoas  estranhas  à  comunidade,  de  espaços  dentro  da
ocupação  Vitória.  (Disponível  em:  <http://www.otempo.com.br/cidades/por-n
%C3%A3o-permitir-venda-de-lotes-em-ocupa%C3%A7%C3%A3o-militante-
%C3%A9-assassinado-1.1018279>. Acesso em: 6 abr. 2015).

Compete  particularmente  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  fiscalizar  supostas
violações de direitos, devendo para tanto ter acesso às informações requeridas. No
entanto, entendemos ser necessária a apresentação de substitutivo com o intuito de
melhor esclarecer o pedido de informações.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 287/2015

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  de  Direitos  Humanos  requer,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações acerca
de  supostas  ações  violentas  de  policiais  em  ocupações  por  moradia  em  Belo
Horizonte e região metropolitana, em especial na região do Isidoro.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 288/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  deputado  Antônio  Jorge  solicita  à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de
Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a legalidade da nomeação da
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agente de segurança penitenciária classificada em 11º lugar para a vaga JD 12127 na
5ª Região Integrada de Segurança de Uberaba.

Após publicação no Diário do Legislativo de 19/3/2015, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O art.  46,  inciso III,  do Regimento Interno desta Casa assegura ao deputado o

direito de encaminhar, por meio da Mesa da Assembleia Legislativa, pedido escrito de
informação a autoridades públicas.

Nos  termos  do  art.  79,  inciso  VIII,  alínea  “c”,  também  do  Regimento  Interno,
compete  à  Mesa  da  Assembleia,  privativamente,  emitir  parecer  sobre  os
requerimentos  de  pedido  de  informações,  somente  o  admitindo  quanto  a  fato
relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e
fiscalização da Assembleia Legislativa.

O pedido de informações possui previsão na Constituição estadual em seu art. 54,
tratando-se de um dos instrumentos disponíveis ao órgão legislativo estadual para o
exercício da sua competência de fiscalização e controle, in verbis:

“Art.  54  –  A Assembleia  Legislativa  ou  qualquer  de  suas  comissões  poderão
convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da administração indireta ou
titular de órgão diretamente subordinado ao Governador do Estado para prestarem,
pessoalmente,  informações  sobre assunto  previamente  determinado,  sob pena de
responsabilidade, no caso de ausência injustificada.

(...)
§ 2º – A Mesa da Assembleia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido

escrito de informação, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade”.

A competência  fiscalizatória  do  Poder  Legislativo  restou  delimitada pelo  art.  62,
inciso  XXXI,  da  Constituição estadual,  o  qual  conferiu  à  Assembleia  Legislativa  a
prerrogativa  de  fiscalizar  e controlar  os  atos  do Poder  Executivo,  incluídos os  da
administração indireta.

A proposição ampara-se ainda no inciso X do art. 49 da Constituição da República,
que estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle
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dos atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado,
os quais,  em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da
função administrativa do Estado.

Conforme  se  infere  da  leitura  do  requerimento,  as  informações  solicitadas  são
indispensáveis para se aferir eventual descumprimento do dever de observância da
ordem  classificatória  dos  candidatos  aprovados  no concurso  público  para  fins  de
nomeações para ocupação de cargos públicos vagos ao longo do prazo de validade
do certame, nos termos estabelecidos pelo art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.

Nos  termos  do  §  2º  do  art.  54  da  Carta  Mineira  anteriormente  transcrito,  há
autorização  para  que a  Mesa  da Assembleia  encaminhe pedido  de  informação  a
secretário de Estado, determinando ainda que a recusa, o não atendimento no prazo
de 30 dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Diante  do  que  foi  exposto,  entendemos  inexistir  óbice  jurídico  à  aprovação  da
proposição em comento, tendo em vista que a pretensão possui pertinência com o
exercício das atribuições de fiscalização e controle dos atos administrativos do Poder
Executivo previstas constitucionalmente para o Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 288/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 297/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  deputado  Dirceu  Ribeiro  requer  ao

presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao secretário de Estado de
Saúde pedido de informação sobre o número de pacientes de Ubá e sua microrregião
em atendimento oncológico nos municípios de Juiz de Fora, Muriaé e outros; e o
número  de  casos  de  câncer  diagnosticados  no ano  de  2014 em  Ubá  e  em  sua
microrregião de saúde.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
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Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  solicita  informação  sobre  o  número  de  pacientes

oriundos da microrregião de Ubá que estão em atendimento oncológico em diversas
regiões do Estado, bem como o número de casos de câncer diagnosticados em 2014
nessa região.

A  organização  da  assistência  em  saúde  está  prevista  no  Plano  Diretor  de
Regionalização – PDR-SUS-MG, ordenada por região e por agregação de tecnologia,
permitindo a integração entre os variados pontos de atenção.

De maneira geral,  os atendimentos de saúde são prestados em níveis primário,
secundário  e  terciário  e  correspondem,  no  PDR-SUS-MG,  a  uma organização de
serviços  municipal,  microrregional  (região  de  saúde)  e  macrorregional  (região
ampliada de saúde).

Com essa estruturação, a região de saúde de Ubá é responsável pelo atendimento
em nível  secundário de 21 municípios,  com uma população estimada de 309.322
pessoas, e é referenciada para a região ampliada de saúde de Juiz de Fora para os
serviços de assistência hospitalar.

O  atendimento  em  oncologia  pode  ser  prestado  tanto  por  meio  de  consultas
especializadas e da realização de exames quanto por quimioterapia, radioterapia e
cirurgias  oncológicas.  Assim,  os  pacientes  diagnosticados  com câncer  podem ser
encaminhados para receber o atendimento de nível terciário em outro município.

Por isso, parece-nos oportuno o envio, por parte da Secretaria de Estado de Saúde,
das informações solicitadas no requerimento em apreço, para subsidiar as discussões
realizadas  pela  Comissão  de  Saúde  com  relação  à  organização  da  assistência
oncológica na região de Ubá.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da
Constituição Estadual. Segundo o mesmo art. 54, a recusa ou o não atendimento no
prazo de 30 dias importa em crime de responsabilidade.
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Consoante  o  relatado,  a  proposição  não  apresenta  vício  de  iniciativa  e  as
informações solicitadas são de grande interesse para a sociedade mineira, motivos
pelos quais somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 297/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 300/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde requer ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde
pedido de informação 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 de saúde.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  solicita  informação  sobre  os  recursos  financeiros

despendidos pelo Estado, nos últimos 10 anos, em decorrência de ações judiciais
interpostas por terceiros referentes a demandas na área de saúde.

O direito à saúde foi reconhecido na Constituição Federal de 1988 como um direito
fundamental  que deve ser  garantido pelo Estado aos seus cidadãos por  meio de
políticas e ações públicas que permitam o acesso de todos aos meios adequados
para o seu bem-estar.

Apesar da previsão constitucional, o Sistema Único de Saúde – SUS –, responsável
pela  atenção  à  saúde  gratuita  no  País,  tem sido  incapaz de efetivar  de  maneira
integral as suas responsabilidades sanitárias.

Diante  de  dificuldades  como  a  crescente  demanda  por  medicamentos  e
procedimentos em saúde em um cenário de limitação orçamentária, muitos pacientes
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do SUS têm buscado o Poder Judiciário como uma alternativa para a obtenção do
insumo ou tratamento negado, fenômeno conhecido como judicialização da saúde.

Se  por  um  lado  a  judicialização  da  saúde  apresenta  um  efeito  benéfico  na
responsabilização  do  Estado  em  desenvolver  procedimentos  de  incorporação,
compra e  distribuição de procedimentos  terapêuticos  pela  rede pública,  por  outro
esse tipo de intervenção no SUS pode aprofundar as iniquidades no acesso à saúde,
privilegiando  segmentos  e  indivíduos  com  maior  poder  de  reivindicação,  em
detrimento de outros.

Além disso,  a resposta judicial,  em geral,  limita-se a determinar  o cumprimento
pelos gestores de saúde da prestação requerida pelos reivindicantes, respaldados por
uma prescrição médica individual. Porém, nem sempre o insumo ou procedimento
requerido  está  de  acordo  com  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas
estabelecidos pelas instâncias do SUS ou está incluído nas listas de medicamentos
financiados pelo sistema público.

Por fim, o crescimento desenfreado da judicialização da saúde poderá trazer graves
consequências para o equilíbrio orçamentário do Sistema Único de Saúde.

Assim, parece-nos oportuno o envio, por parte da Secretaria de Estado de Saúde,
das informações solicitadas no requerimento em apreço, para subsidiar as discussões
realizadas pela Comissão de Saúde com os diferentes segmentos da sociedade na
busca de soluções para a efetivação do direito à saúde.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da
Constituição Estadual. Segundo o mesmo art. 54, a recusa ou o não atendimento no
prazo de 30 dias importa em crime de responsabilidade.

Consoante  o  relatado,  a  proposição  não  apresenta  vício  de  iniciativa  e  as
informações solicitadas são de grande interesse para a sociedade mineira, motivos
pelos quais somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 300/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 316/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  de  autoria  da  Comissão  de  Segurança

Pública, requer-se ao presidente da Assembleia seja encaminhado ao secretário de
Defesa Social pedido de informações sobre a previsão de revisão da tabela salarial
dos servidores dos sistemas prisional e socioeducativo, a alteração nas carreiras, a
melhoria das condições de trabalho desses servidores e sobre a previsão de melhoria
da infraestrutura dos sistemas prisional e socioeducativo.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 26/3/2015 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 em tela  visa  obter  informações sobre a previsão de revisão da

tabela  salarial,  alteração  nas  carreiras  e melhoria  das  condições  de  trabalho  dos
servidores dos sistemas prisional e socioeducativo, bem como sobre a previsão de
melhoria da infraestrutura desses sistemas.

No que diz respeito à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da
Constituição do Estado, que autoriza à Mesa da Assembleia encaminhar pedido de
informação a secretário de Estado, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de 30
dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Para que a execução penal e o atendimento às medidas socioeducativas sejam
adequados, a administração pública não pode prescindir de servidores com carreiras
bem estruturadas, com condições infraestruturais adequadas que lhes preservem a
dignidade no exercício da atividade laboral.

O pedido de informações em comento guarda estreita relação com as atribuições
regimentais da Comissão de Segurança, e, ademais, têm os parlamentares o dever e
o  direito  de  requerer  informações  que  subsidiem  sua  atuação  no  exercício  da
representação.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 316/2015.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 318/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Cultura  requer  ao

presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à secretária de Estado
de Educação solicitando informações sobre o cronograma das obras de restauração e
reforma da Escola Estadual Paula Rocha, localizada em Sabará.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  26/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  tela  é  decorrente  de  proposição  de  lei  apresentada  pelo

deputado Wander Borges na 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura, realizada
em 11/3/2015.

O  Grupo  Escolar  Paula  Rocha,  criado  em  1907,  foi  a  terceira  escola  a  ser
implantada em Minas Gerais, durante o governo João Pinheiro, e funciona, até hoje,
em sua sede,  prédio de arquitetura neoclássica,  construído  em 1925,  que,  sendo
parte  do  centro  histórico  de  Sabará,  foi  tombado,  em  1938,  pelo  Instituto  do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan.

Encontram-se no salão  nobre  dessa escola  mobiliário  e  utensílios  escolares  do
início do século XX, relatórios de inspetores e diretores, termos de visitas, livro de
ponto, livro de posses, livro de matrículas e livro de atas das reuniões pedagógicas
dos professores realizadas no período de 1939 a 1944.

Em janeiro de 2013, a escola foi interditada em razão da decadência do prédio, que
estava com as paredes deterioradas, os assoalhos soltos, goteiras, o forro do teto
infestado por cupins e pombos.

Na época da interdição, a Secretaria de Estado de Educação previu que a reforma
custaria R$4 milhões e que poderia ser executada no prazo de um ano e meio. No
entanto,  até  março de  2015 os  projetos  executivos  de  restauro  não  haviam sido
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aprovados pelos  órgãos federal,  estadual  e municipal  da  área de preservação de
patrimônio histórico.

Isso vem acarretando enormes dificuldades para o corpo docente e para os alunos
que estão divididos em duas turmas, em duas outras escolas da cidade, e colocando
em  risco  o  acervo  escolar,  com  o  mobiliário  armazenado  em  escola  pública  do
Município de Nova Lima.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da
Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de
encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado.
Segundo o mesmo dispositivo, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação
de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Fundamentados  no  mérito  do  pleito  apresentado  e  no  exercício  das  funções
parlamentares definidas na Constituição Estadual e no Regimento Interno desta Casa
Legislativa, somos favoráveis à aprovação da proposição em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 318/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 319/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao
secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  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).

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia requer ao secretário de Estado de

Planejamento  e  Gestão  que  informe  a  situação  de  cada  servidor  vinculado  às
carreiras  de  profissionais  de educação básica e superior  afetado pelos  efeitos  do
julgamento da ADI nº 4.876 sobre a Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007, incluindo
– se aqueles cedidos a instituições não integrantes da administração pública estadual
como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apaes.

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  relação  ao  teor  da  proposição,  entendemos  ser  oportuno  contextualizar  a
origem e a conjuntura do pleito em comento. 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
31/12/2006.

A decisão proferida na ADI nº 4.876, 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 quer dizer que 1º/4/2015 seria 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.

No entanto, o governador do Estado apresentou embargos de declaração à ADI nº
4.876, alegando omissão e obscuridade no acórdão e pedindo a extensão do prazo
de modulação para os professores, a fim de evitar prejuízos aos alunos em função da
interrupção no ano letivo, uma vez que não foi possível cumprir a decisão do STF
dentro do prazo fixado.
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O  relator  da  ADI  nº  4.876,  ministro  Dias  Toffoli,  afastou  qualquer  omissão  ou
obscuridade no acórdão, mas considerou pertinente estender a modulação até o fim
de dezembro de 2015. Após o voto do relator pelo acolhimento parcial dos embargos
para estender  a modulação,  houve pedido de vista por  parte da ministra Cármen
Lúcia. Até a data de elaboração deste parecer, não foi concluído o julgamento dos
embargos de declaração.

Desde a divulgação do julgamento da ADI nº 4.876, os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº  100  sobre  a  vida  funcional  dos
servidores afetados e sobre os serviços prestados pelo Estado têm sido amplamente
debatidos no espaço do Poder Legislativo. Os parlamentares têm-se empenhado em
buscar soluções para os impasses gerados e intermediado debates com os diversos
segmentos envolvidos. Diante da incerteza quanto aos rumos a serem seguidos após
a data de 1º/4/2015, que culminaria na vacância de muitos cargos de professores
sem o correspondente número de professores efetivos ou aprovados em concurso
para ocupá-los, emendas parlamentares incorporadas à Lei nº 21.693, de 26/3/2015,
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,
incluíram  dispositivos  que  garantem  a  designação  dos  servidores  efetivados  até
31/12/2015. Outra iniciativa que pretende resguardar direitos dos servidores afetados
pela inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100 é a Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2015, em tramitação.

Dessa forma, é lícito que esta Casa Legislativa tenha acesso qualificado ao maior
número de informações acerca do tema para que possa continuar a contribuir com
possíveis  soluções  para  os  problemas  gerados  pelos  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100.

Contudo, entendemos que as informações solicitadas no requerimento em análise
encerram um ônus burocrático desnecessário à finalidade última da proposição. Não
nos parece razoável solicitar informações pormenorizadas por servidor relativamente
à carreira e remuneração tendo-se ciência de que, além de se tratar de milhares de
profissionais  na  condição  de  atingidos  pela  inconstitucionalidade  da  referida
legislação,  o  que  geraria  um  considerável  volume de  dados,  tal  informação  não
agregaria conteúdo proveitoso na busca de soluções para os problemas que ora se
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enfrentam.  Além  disso,  esclarecimentos  que  dizem  respeito  especificamente  aos
profissionais  cedidos  às  Apaes  já  constituem  objeto  de  outra  proposição  em
tramitação: o Requerimento nº 214/2015.

Salientamos que o Requerimento nº 9.017/2014, de mesmo teor da proposição em
estudo, que gerou o Ofício nº 3.134/2014/SGM, encaminhado ao Poder Executivo em
27/11/2014, não obteve resposta.

Com vistas  a tornar  a proposição mais  adequada à sua finalidade,  propomos o
Substitutivo nº 1 apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 319/2015, 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  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  atendendo a  requerimento  do
deputado Celinho do Sinttrocel aprovado na 1ª Reunião Extraordinária de 20/2/2015,
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao secretário de
Estado de Planejamento e Gestão solicitando que informe a esta comissão:

–  o  número  de  profissionais  de  educação  básica  e  superior  em  exercício  nas
escolas da rede pública estadual, em instituições conveniadas com o poder público e
nas universidades estaduais afetados pela declaração de inconstitucionalidade da Lei
Complementar nº 100, de 2007, por cargo ou função e tipologia da instituição em que
atua;

–  o  cronograma  de  nomeação  de  candidatos  aprovados  em  concursos  em
andamento e de novos concursos por categoria de profissional, em estabelecimentos
de educação básica e superior.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 340/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do
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Requerimento nº 7.359/2014, em 20/3/2015, o deputado Sávio Souza Cruz solicita ao
presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao secretário de Estado de
Saúde pedido de informações sobre a utilização de veículo de clínica do Estado de
São  Paulo  para  a  prestação  de  serviço  oftalmológico  ambulante  do  programa
estadual Ver Minas, anexando cópia do contrato.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise visa a obter informações sobre o uso de veículo de uma

clínica do Estado de São Paulo no atendimento ao programa Ver Minas em alguns
municípios mineiros, no intuito de apurar denúncia recebida.

Segundo a justificação do requerimento que deu origem à proposição, de autoria do
deputado Sávio  Souza Cruz,  é necessário  que a  Secretaria  de Estado de Saúde
envie a esta Casa Legislativa cópia do contrato que rege a prestação de serviço do
programa Ver  Minas  para  que a  denúncia  encaminhada a  esse parlamentar  seja
devidamente apurada.

O programa Ver  Minas  oferece  assistência  oftalmológica  clínica  e  cirúrgica,  em
unidades móveis, à população de Minas Gerais com idade acima de 50 anos.

O atendimento é realizado em veículos equipados com consultório oftalmológico,
sala  para  exames e  sala  cirúrgica.  O  objetivo  do  programa é  levar  assistência  à
população  em  municípios  de  difícil  acesso,  garantindo  consultas  oftalmológicas,
realização de exames e de cirurgias,  tais  como correção cirúrgica do estrabismo,
reconstituição  parcial  de  pálpebra,  implante  secundário  de  lente  intraocular  e
biomicroscopia de fundo de olho.

Além disso, o programa pretende aumentar o número de diagnósticos de catarata
em  pessoas  acima de  50  anos,  uma vez  que  essa  doença é  a  maior  causa de
cegueira curável no mundo e de grande prevalência nessa faixa etária.

Com relação ao financiamento dos programas de saúde, cumpre informar que as
diretrizes e os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS – devem ser observados
e que as ações e  os  serviços de saúde devem ser  financiados com recursos da



2080
____________________________________________________________________________

União,  estados  e  municípios,  podendo  a  iniciativa  privada  participar,  em  caráter
complementar, do SUS.

No caso em apreço, entendemos ser imprescindível para o adequado exercício da
função fiscalizadora do Poder Legislativo o esclarecimento, por parte da Secretaria de
Estado de Saúde,  sobre a possível  utilização de veículos  de outro estado para a
execução do programa estadual  Ver  Minas e sobre as  cláusulas  do contrato que
regem essa prestação de serviço.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da
Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 340/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 349/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício
aos  secretários  de  Estado  de  Educação  e  de  Transportes  e  Obras  Públicas
solicitando informações sobre o processo de restauração do Palacete Santa Mafalda,
que abriga atualmente a Escola Estadual Delfim Moreira, em Juiz de Fora.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  27/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  tem  por  escopo  obter  informações  dos  órgãos

responsáveis pela restauração de um patrimônio histórico que vinha sendo utilizado
como unidade escolar.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 5/3/2015, a Escola
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Estadual Delfim Moreira, em Juiz de Fora, com o objetivo de conhecer as condições
de infraestrutura dessa unidade de ensino.

Construído  na  década  de  1850  pelo  Comendador  Manoel  do  Vale  Amado,  em
homenagem ao imperador Pedro II, quando de sua visita ao município, o prédio já
abrigou a Escola Normal de Juiz de Fora e o Primeiro e o Segundo Grupos Escolares,
posteriormente renomeados como Escola Estadual José Rangel e Escola Estadual
Delfim Moreira, respectivamente. Atualmente o prédio é utilizado apenas pela Escola
Estadual  Delfim  Moreira.  À  estrutura  original  foram  acrescidos  dois  espaços:  um
conjunto de sala de aulas voltado para a Rua Braz Bernardino e uma quadra de
esportes,  com  vigas  metálicas  e  alvenaria.  Em  1985,  após  estudos  técnicos  da
Fundação  Cultural  Alfredo  Ferreira  Lage,  responsável  pela  política  cultural  do
município,  o  prédio  foi  tombado  pelo  Conselho  Municipal  de  Preservação  do
Patrimônio  Cultural  de  Juiz  de  Fora.  São  tombadas  a  fachada  do  prédio  para  a
Avenida Rio Branco, o  hall  de entrada, a escada de madeira, a volumetria, a caixa
original e o acréscimo lateral na Rua Braz Bernardino.

Conforme relatório de visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,  a
utilização do palacete foi suspensa desde 2013, devido a problemas estruturais,  e
transferiu-se a  escola para  um prédio  na  Rua Santo Antônio nº  430,  pelo  qual  o
Estado paga R$32.500,00 de aluguel.

Ainda segundo esse relatório, no exterior do casario há luminárias quebradas e com
risco de cair, janelas com as madeiras podres e os vidros quebrados, fiação elétrica
solta  e  paredes  esburacadas.  Na  interior  do  prédio,  o  cenário  também  é  de
deterioração: forros de madeira do teto furados e com infiltração, pisos de madeira
quebrados e mofados, portas de madeira quebradas, cômodos sem portas, fiação
elétrica solta e paredes esburacadas e mofadas.

Em  entrevista  à  TV  Assembleia,  a  diretora  da  escola  relatou  que,  apesar  da
existência de um projeto para a restauração, já apresentado ao Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico, a recuperação do prédio não ocorreu ainda em razão
de divergências técnicas com o escritório de arquitetura contratado para elaboração
desse projeto.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da



2082
____________________________________________________________________________

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de
encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado.
Segundo o mesmo dispositivo, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação
de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Fundamentados  no  mérito  do  pleito  apresentado  e  no  exercício  das  funções
parlamentares definidas na Constituição Estadual e no Regimento Interno desta Casa
Legislativa, somos favoráveis à aprovação da proposição em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 349/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 355/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em tela, de autoria da Comissão de Segurança Pública,

requer-se  ao  presidente  da  Assembleia  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 no Bairro Itapoã, em
Belo Horizonte; o regime de cumprimento das medidas em execução nessa unidade e
os atos infracionais praticados pelos menores ali recolhidos.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 28/3/2015 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 em tela visa obter informações sobre o número de adolescentes

que cumprem medidas socioeducativas na unidade situada no Bairro Itapoã, nesta
capital, bem como os atos infracionais cometidos e o regime de cumprimento das
medidas.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da
Constituição  do  Estado,  segundo  o  qual  é  autorizado  à  Mesa  da  Assembleia
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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
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Sabe-se  que  os  adolescentes  que  praticam atos  infracionais  são  submetidos  a
medidas socioeducativas, nos termos regulamentados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente  –  ECA –,  em  respeito  às  diretrizes  insculpidas  na  Constituição  da
República:

“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 (...)” (grifo nosso).

Todavia, o cumprimento de medida socioeducativa não raro resulta em transtorno
na região onde se instala a unidade.

Nesse contexto, foram discutidos, em audiência da Comissão de Segurança Pública
desta  Casa,  os  problemas  enfrentados  pelos  moradores  do  Bairro  Itapoã após  a
instalação da referida unidade. Segundo os moradores, desde então, os adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa se tornaram uma preocupação,  o que
motivou o pedido de transferência da unidade para local mais adequado.

Os moradores relataram ainda,  durante a audiência,  que é comum encontrarem
drogas escondidas pelos  adolescentes nos jardins  de suas casas e que não têm
sossego com a balbúrdia provocada por eles, sobretudo ao esmurrarem a porta da
unidade sem ter  ninguém para abri-la,  além de serem recorrentes os  assaltos na
região,  razão  pela  qual  demandaram  a  interferência  da  Comissão  de  Segurança
Pública.

Ademais,  é  entendimento  deste  colegiado  que,  no  exercício  da  prerrogativa
fiscalizadora que lhes compete, têm os parlamentares o direito e o dever de requerer
informações que subsidiem sua atuação no exercício da representação em busca de
solução para os problemas demandados ao Estado pela população.
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Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 355/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 356/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à
secretária de Estado de Educação solicitando informações sobre os procedimentos
adotados, até o momento, para a aquisição de câmeras de segurança para a Escola
Estadual Ana Salles, em Juiz de Fora.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  28/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise tem por escopo obter informações do órgão responsável

sobre  a  aquisição de câmeras de  segurança para  a  Escola  Estadual  Ana Salles,
unidade escolar situada no bairro Benfica, Município de Juiz de Fora.

A Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia visitou a referida escola no dia
5/3/2015 com o objetivo de conhecer suas condições de infraestrutura.

Construída  em  1963  com  estruturas  metálicas  e  de  formato  semelhante  a  um
contêiner,  a  instituição  ficou  conhecida  como  “escola  de  lata”.  Pela  facilidade  e
economia de construção, esse modelo de construção para escolas proliferou em todo
o  Estado,  na  década  de  1960,  com  o  intuito  de  agilizar  o  desenvolvimento
educacional em Minas Gerais.

A escola está situada em região de alta vulnerabilidade social e atende, em seis
salas de aulas, 157 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Além da situação precária em que se encontram as instalações dessa unidade de
ensino,  a  diretora  Luciane  de  Oliveira  Knopp  informou  que  já  foi  solicitada  a
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instalação de câmeras de segurança para conter as constantes invasões de que a
escola tem sido objeto – só em 2015 já ocorreram três.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da
Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de
encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado.
Segundo o mesmo dispositivo, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação
de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Fundamentados  no  mérito  do  pleito  apresentado  e  no  exercício  das  funções
parlamentares definidas na Constituição Estadual e no Regimento Interno desta Casa
Legislativa, somos favoráveis à aprovação da proposição em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 356/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 358/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Saúde requer ao presidente

da  Assembleia  que  encaminhe  ao  secretário  de  Estado  da  Saúde  pedido  de
informação  sobre  a  regularização  de  pagamentos  dos  incentivos  em  atraso
repassados pelo Estado aos municípios para financiamento dos programas das redes
assistenciais de saúde.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise tem como objetivo esclarecer sobre os pagamentos em

atraso destinados aos municípios pela Secretaria de Estado de Saúde – SES – para
financiamento dos programas das redes assistenciais de saúde.

Inicialmente,  convém informar  que a  Comissão de Saúde  aprovou,  em 2014,  o
Requerimento nº 9.303 solicitando que a SES efetuasse o pagamento dos programas
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de  saúde  que  estavam  em  atraso,  como  o  Promama,  Pro-hosp,  Urgência  e
Emergência, Rede Cegonha, entre outros.

Em resposta, a secretária de Estado de Saúde encaminhou ofício, em 28/1/2015,
informando que até essa data haviam sido regularizados os pagamentos de Fonte
Federal dos programas credenciados pelo Ministério da Saúde. Esclareceu ainda que
“a próxima etapa será a liquidação, em fases, dos pagamentos em atraso referentes
aos programas das redes assistenciais em que o Estado repassa incentivo através da
Fonte  10”.  Por  fim,  concluiu que “em breve todos os pagamentos dos programas
citados no Requerimento nº 9.303/2014 serão normalizados”.

A Comissão de Saúde, ao analisar esse ofício, entendeu serem necessários mais
detalhamentos.  Dessa  forma,  aprovou  o  requerimento  objeto  desse  parecer,  que
indagava  quais  programas  credenciados  pelo  Ministério  da  Saúde  tiveram  os
pagamentos  regularizados,  quando  os  pagamentos  foram  efetuados  e  qual  o
cronograma de pagamento dos incentivos em atraso repassados pelo Estado aos
municípios  por  meio  da  Fonte  10  para  financiamento  dos  programas  das  redes
assistenciais de saúde.

A Lei  Federal  nº  8.080,  de 19/9/1990,  conhecida  como Lei  Orgânica da Saúde,
estabelece que um dos  princípios  do  SUS é  a  descentralização  dos  serviços  de
saúde para os municípios. Assim, compete aos municípios a execução da maioria das
ações de saúde. No entanto, para que o município preste os serviços de assistência à
saúde,  ele  necessita  de  recursos  financeiros.  Como o  financiamento  da  saúde  é
tripartite, isto é, realizado com recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos estados e municípios, conforme estabelece o § 1º do art. 198 da Constituição
Federal, cabe ao estado repassar aos municípios os recursos que lhe são devidos. O
atraso nesses repasses pode prejudicar o atendimento da população.

Em relação à iniciativa, a proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da
Constituição da República, que estabelece como competência do Poder Legislativo a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da
Constituição do Estado, que atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício
da função administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a
Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais,
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determinando que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação
de  informação  falsa  constituem  infrações  administrativas,  sujeitas  a
responsabilização.

Uma vez que o conteúdo do requerimento está de acordo com as atribuições de
fiscalização e controle constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo e que
as informações solicitadas serão úteis para a prestação de serviços de saúde no
Estado, entendemos que a proposição merece ser aprovada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 358/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 359/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Saúde solicita ao presidente

da Assembleia Legislativa que encaminhe ao secretário de Estado da 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  28/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise tem por objetivo esclarecer sobre o cancelamento de

convênios e sobre a não execução de convênios já empenhados entre o governo do
Estado e os municípios.

A Lei  Federal  nº  8.080,  de 19/9/1990,  conhecida  como Lei  Orgânica da Saúde,
estabelece que um dos  princípios  do  SUS é  a  descentralização  dos  serviços  de
saúde para os municípios. Assim, compete aos municípios a execução da maioria das
ações de saúde. No entanto, para que o município preste os serviços de assistência à
saúde,  ele  necessita  de  recursos  financeiros.  Como o  financiamento  da  saúde  é
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tripartite, isto é, realizado com recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos estados e municípios, conforme estabelece o § 1º do art. 198 da Constituição
Federal, cabe ao estado repassar aos municípios os recursos que lhe são devidos, de
forma direta ou por meio de convênios e instrumentos congêneres.

Em relação à iniciativa, a proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da
Constituição da República, que estabelece como competência do Poder Legislativo a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da
Constituição do Estado, que atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício
da função administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a
Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais,
determinando que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação
de  informação  falsa  constituem  infrações  administrativas,  sujeitas  a
responsabilização.

Uma vez que o conteúdo do requerimento está de acordo com as atribuições de
fiscalização e controle constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo e que
as informações solicitadas serão úteis  para  aprimorar  a prestação de serviços de
saúde no Estado, entendemos que a proposição merece ser aprovada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 359/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 360/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em tela, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência solicita ao presidente da Assembleia Legislativa que encaminhe 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
O requerimento em análise busca obter informações da Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  –  Sedese  –  acerca  da  execução  do  Plano
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Minas Inclui – nos anos de 2013 e
2014.

O Minas Inclui foi instituído pelo Decreto nº 46.264, de 24/6/2013, com o objetivo de
implementar  e  articular  políticas,  ações  e  programas  direcionados  à  garantia  dos
direitos das pessoas com deficiência nas seguintes áreas:

– saúde, reabilitação, órtese e prótese;
– educação, cultura, esporte e lazer;
– trabalho e qualificação profissional;
– acessibilidade e tecnologia assistiva;
– proteção social, segurança e acesso à justiça.
Para cada eixo que compõe o plano foram estipuladas as ações propostas ou já

desenvolvidas por diferentes setores do governo. Em função do caráter transversal
das ações, foi  criado um Grupo Gestor Estadual,  composto por representantes de
vários  órgãos  do Estado e  coordenado pela  Sedese,  por  meio da  Coordenadoria
Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência – Caade. O Grupo Gestor
promove  a  articulação  das  ações  no  âmbito  intragovernamental  e  também  é  o
responsável por definir políticas, fixar metas e monitorar sua implementação.

O Minas Inclui  foi  elaborado em sintonia com o Plano Nacional  dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – Plano Viver Sem Limite –, instituído pelo Decreto nº 7.612,
de 17/11/2011. Cumpre observar que a adesão do Estado ao Plano Viver Sem Limite
ocorreu em 25/6/2013, em conjunto com o lançamento do plano estadual.

A  vigência  do  plano  Minas  Inclui  é  até  2015,  em  consonância  com  o  Plano
Plurianual  de  Ação  Governamental  –  PPAG  –  2012-2015.  Porém,  em  vista  da
natureza contínua de grande parte de suas ações, o plano pode ultrapassar o prazo
legal previsto no PPAG.

O  alcance  das  metas  previstas  tem  o  potencial  de  beneficiar  uma  parcela
expressiva  da  população  do  Estado.  De  acordo  com  dados  do  Censo  2010,  o
segmento das pessoas com deficiência representa 22,62% da população em Minas
Gerais.
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Dessa forma, julgamos relevante acompanhar a execução das políticas públicas no
Estado voltadas à pessoa com deficiência a partir das informações solicitadas pelo
requerimento em pauta.

Em relação à legitimidade da iniciativa, o requerimento em análise é respaldado
pelo  art.  54,  § 2º,  da  Constituição Estadual,  que concede ao Poder  Legislativo a
prerrogativa de solicitar  informações a dirigentes de órgãos e entidades do Poder
Executivo estadual. Configura, dessa forma, legítimo exercício do controle reservado
constitucionalmente a este Parlamento.

Devemos esclarecer,  no entanto,  que a sanção da Lei  nº 21.693,  de 2015, que
altera  a  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  acarretou  mudanças  na  estrutura
administrativa do Poder Executivo. Compete agora à Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Participação Social e Cidadania – Sedpac – coordenar as ações relativas à
garantia e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência, entre outros grupos.
A Caade, antes integrante da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento
Social – Sedese –, passou a compor a Superintendência de Promoção de Direitos
Humanos,  subordinada à Sedpac.  Em vista  dessa alteração,  julgamos necessário
modificar a proposição em estudo para destinar o pedido de informações à Sedpac.

Lembramos ainda que o Decreto nº 46.264, de 2013, que instituiu o Plano Minas
Inclui, definiu que os órgãos envolvidos na sua implementação deveriam assegurar a
disponibilização,  em  sistema  específico,  de  informações  sobre  as  políticas,  os
programas  e  as  ações  a  serem  implementados  e  os  resultados  da  execução  no
âmbito  de  suas  áreas  de  atuação.  Consideramos  que  essa  medida  facilitaria  o
acompanhamento das ações por parte do público interessado. Sugerimos, portanto,
adicionar às informações solicitadas esclarecimentos acerca da disponibilização do
sistema de que trata o Decreto nº 46.264, de 2013.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 360/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:
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A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência requer a V. Exa.,
nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Direitos
Humanos,  Participação  Social  e  Cidadania  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, bem
como informações acerca da disponibilização do sistema de que trata o art. 7º do
Decreto nº 46.264, de 2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 375/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, as Comissões de Participação Popular e de

Assuntos  Municipais  e Regionalização solicitam à Presidência  da  Assembleia  que
seja encaminhado ao presidente da empresa pública estadual Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S.A. pedido de informações sobre a situação do projeto do metrô em
Belo Horizonte.

Após publicação no Diário do Legislativo de 7/4/2015, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O art.  46,  inciso III,  do Regimento Interno desta Casa assegura ao deputado o

direito de encaminhar, por meio da Mesa da Assembleia Legislativa, pedido escrito de
informação a autoridades públicas.

Nos  termos  do  art.  79,  inciso  VIII,  alínea  “c”,  também  do  Regimento  Interno,
compete  à  Mesa  da  Assembleia,  privativamente,  emitir  parecer  sobre  os
requerimentos  de  pedido  de  informações,  somente  o  admitindo  quanto  a  fato
relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e
fiscalização da Assembleia Legislativa.

O pedido de informações possui previsão na Constituição Estadual em seu art. 54,
tratando-se de um dos instrumentos disponíveis ao órgão legislativo estadual para o
exercício da sua competência de fiscalização e controle, in verbis:
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“Art.  54  –  A Assembleia  Legislativa  ou  qualquer  de  suas  comissões  poderão
convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da administração indireta ou
titular de órgão diretamente subordinado ao Governador do Estado para prestarem,
pessoalmente,  informações  sobre assunto  previamente  determinado,  sob pena de
responsabilidade, no caso de ausência injustificada.

(...)
§ 3º – A Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente

de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar  e a
outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização”.

A competência fiscalizatória do Poder Legislativo está delimitada pelo art. 62, inciso
XXXI,  da  Constituição  Estadual,  o  qual  confere  à  Assembleia  Legislativa  a
prerrogativa  de  fiscalizar  e controlar  os  atos  do Poder  Executivo,  incluídos os  da
administração indireta.

A proposição ampara-se ainda no inciso X do art. 49 da Constituição da República,
que estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle
dos atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado,
os quais,  em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da
função administrativa do Estado.

Conforme  se  infere  da  leitura  do  requerimento,  as  informações  solicitadas  são
indispensáveis  para  que a  Assembleia  Legislativa  possa fiscalizar  a  condução do
projeto do metrô em Belo Horizonte, especialmente no que tange à observância dos
princípios que regem a administração pública quanto ao planejamento e à prestação
de serviço público.

Nos  termos  do  §  3º  do  art.  54  da  Carta  Mineira  anteriormente  transcrito,  há
autorização  para  que a  Mesa  da Assembleia  encaminhe pedido  de  informação  a
dirigente de entidade da administração indireta, determinando ainda que a recusa, ou
o  não  atendimento  no  prazo  de  30  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Há que se ressaltar que nos termos da Lei nº 12.590, de 25 de julho de 1997, a
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Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A é uma empresa pública estadual, tratando-
se de uma entidade da administração indireta vinculada à Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas, o que enquadra a situação na hipótese descrita no
dispositivo da Constituição Estadual anteriormente citado.

Diante  do  que  foi  exposto,  entendemos  inexistir  óbice  jurídico  à  aprovação  da
proposição em comento, tendo em vista que a pretensão possui pertinência com o
exercício das atribuições de fiscalização e controle dos atos administrativos do Poder
Executivo previstas constitucionalmente para o Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 375/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.
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1510 – 1511 – 1514 – 1515 – 1516 – 1517 – 1519 – 1520 – 1752 – 1753 – 1754 –
1755 – 1757 – 1758 – 1760 – 1761 – 1763 – 1764 – 1765 – 1766 – 1768 – 1770 –
1771 – 1934 – 1935 – 1942 – 1948 – 2024 – 2027 – 2028 

André Quintão – 556 – 560 – 561 – 562 – 563 – 782 – 783 – 784 – 785 – 897 – 904
– 910 – 918 – 924 – 1025 – 1026 – 1027 – 1038 – 1045 – 1062 

Anselmo José Domingos –  697 – 698 – 699 – 700 – 884 – 978 – 1076 – 1216 –
1217 – 1219 – 1459 – 1702 – 1775 – 1913 

Antônio Carlos Arantes – 217 – 262 – 448 – 456 – 697 – 698 – 699 – 700 – 883 –
884 – 1052 – 1054 – 1191 – 1798 – 1825 – 1913 

Antônio Jorge – 590 – 615 – 883 – 884 – 1018 – 1474 – 1928 

Antonio Lerin – 1317 – 1913 

Arlen Santiago – 209 – 221 – 260 – 267 – 278 – 364 – 387 – 398 – 399 – 425 – 451
– 497 – 567 – 697 – 698 – 699 – 701 – 739 – 745 – 884 – 960 – 1314 – 1504 – 1523
– 1570 – 1913 – 1962 – 1963 



2096
____________________________________________________________________________

Arlete Magalhães – 697 – 698 – 699 – 701 

Arnaldo Silva – 261 – 1317 – 1796 

Bonifácio Mourão – 221 – 248 – 697 – 698 – 699 – 701 – 883 – 884 – 991 – 1539 –
1703 – 1745 – 1786 

Bosco – 831 – 883 – 1283 – 1286 – 1587 – 1705 – 1913 

Braulio Braz – 241 – 579 – 884 – 899 – 901 – 1034 – 1046 – 1069 – 1109 – 1111 –
1172 – 1369 – 1370 – 1371 – 1374 – 1525 – 1526 – 1527 – 1913 – 1999 

Cabo Júlio – 294 – 305 – 312 – 315 – 320 – 321 – 323 – 327 – 332 – 334 – 336 –
343 – 345 – 608 – 746 – 831 – 834 – 835 – 856 – 861 – 970 – 971 – 972 – 1106 –
1107 – 1108 – 1109 – 1110 – 1111 – 1466 – 1468 – 1469 – 1470 – 1474 – 1478 –
1479 – 1553 – 1555 – 1857 – 1858 – 1972 

Carlos Henrique – 694 

Carlos Pimenta – 243 – 884 – 1317 – 1385 – 1588 – 1788 – 1913 – 1932 

Cássio Soares – 261 – 697 – 698 – 699 – 701 – 883 – 1465 

Celinho do Sinttrocel – 350 – 701 – 741 – 774 – 836 – 839 – 840 – 883 – 1109 –
1110 – 1212 – 1317 – 1396 – 1444 – 1478 – 1790 – 1792 – 1989 

Celise Laviola – 846 – 847 – 850 – 1047 – 1110 – 1317 – 1420 – 1913 

Cristiano Silveira – 596 – 622 – 697 – 698 – 699 – 701 – 1814 – 1819 – 1828 – 1913



2097
____________________________________________________________________________

Cristina Corrêa – 883 – 1913 

Dalmo Ribeiro Silva – 694 – 697 – 698 – 699 – 701 – 985 – 989 – 1107 – 1174 –
1317 – 1388 – 1448 – 1449 – 1451 – 1452 – 1455 – 1458 – 1464 – 1472 – 1555 –
1644 – 1802 – 1804

Dilzon Melo – 262 – 884 – 1704 – 2020 – 2023 

Dirceu Ribeiro – 1317 – 1913 

Douglas Melo – 604 – 608 – 609 – 883 – 970 – 1471 – 1555 – 1588 

Doutor Wilson Batista – 216 – 697 – 698 – 699 – 701 – 883 – 988 – 1073 – 1172 –
1317 

Duarte Bechir – 213 – 215 – 217 – 219 – 221 – 222 – 269 – 270 – 272 – 609 – 610 –
616 – 697 – 698 – 699 – 701 – 884 – 973 – 1049 – 1317 – 1391 – 1469 – 1786 –
1804 – 1913 – 2001 

Durval Ângelo – 254 – 264 – 838 – 843 – 1584 – 1591 – 1593 – 1594 – 1646 – 1929
– 1934 

Elismar Prado – 980 – 988 – 1317 – 1534 – 1567 – 1587 – 1913 – 1926 – 1937 

Emidinho Madeira – 979 – 984 

Fabiano Tolentino – 393 – 697 – 698 – 699 – 701 – 883 – 975 – 976 – 977 – 1422 –
1441 – 1913 – 1982 – 1987 – 2015 – 2016 

Fábio Avelar Oliveira – 1109 – 1468 – 1913 



2098
____________________________________________________________________________

Fábio Cherem – 391 – 395 – 407 – 1190 – 1192 – 1474 – 1477 – 1913 – 1976 – 1979
– 1981 

Felipe Attiê – 251 – 883 – 884 – 997 – 1317 – 1913 – 2027 

Fred Costa – 362 – 368 – 370 – 371 – 374 – 375 – 376 – 377 – 379 – 383 – 385 –
390 – 396 – 406 – 410 – 415 – 417 – 418 – 431 – 544 – 564 – 568 – 570 – 573 – 575
– 576 – 578 – 581 – 586 – 588 – 697 – 698 – 699 – 701 – 736 – 742 – 744 – 750 –
776 – 778 – 780 – 786 –    800 – 807 – 811 – 813 – 820 – 821 – 824 – 825 – 826 –
830 – 887 – 889 – 891 – 892 – 893 – 903 – 911 – 920 – 922 – 925 – 927 – 943 – 944
– 1053 – 1056 – 1064 – 1066 – 1072 – 1076 – 1197 – 1225 – 1226 – 1232 – 1356 –
1366 – 1700 – 1773 – 1775 – 1777 – 1783 – 1939 – 1947 – 1956 – 1973 – 1974 –
1975 – 2002 – 2004 – 2007 – 2009 – 2010 

Geisa Teixeira – 995 – 997 – 1801 

Gil Pereira – 261 – 330 – 342 – 794 – 796 – 801 – 814 – 884 

Gilberto Abramo – 401 – 762 – 789 – 791 – 798 – 802 – 894 – 950 – 1023 – 1046 –
1215 – 1223 – 1234 – 1259 – 1270 

Glaycon Franco – 1317 – 1389 – 1809 – 1812 

Gustavo Corrêa – 235 – 256 – 697 – 698 – 699 – 701 – 884 – 1312 – 1317 – 1429 –
1502 – 1503 – 1575 – 1797 – 2017 

Gustavo Valadares – 246 – 781 – 783 – 883 – 884 – 890 – 962 – 965 – 1024 – 1027
– 1029 – 1031 – 1032 – 1033 – 1035 – 1036 – 1044 – 1074 – 1222 – 1229 – 1429 –
1522 – 1792 – 1913 – 1955 – 2018 – 2019 – 2024 



2099
____________________________________________________________________________

Hely Tarqüínio – 697 – 698 – 699 – 701 – 883 – 1172 – 1317 

Inácio Franco – 429 – 697 – 698 – 699 – 700 – 883 – 1051 – 1317 – 1913 

Ione Pinheiro – 589 – 697 – 698 – 699 – 701 – 883 – 884 – 972 – 1317 – 1547 

Iran Barbosa – 436 – 444 – 446 – 447 – 883 

Isauro Calais – 436 – 884 – 1214 – 1390 – 1528 – 1532 

Ivair Nogueira – 571 – 697 – 698 – 699 – 701 – 788 – 969 – 1037 – 1042 – 1043 –
1352 – 1354 – 1355 – 1432 – 1785 

João Alberto – 840 – 844 – 860 – 861 – 883 – 1943 – 1944 

João Leite – 210 – 224 – 225 – 227 – 228 – 279 – 448 – 455 – 456 – 589 – 591 –
614 – 616 – 617 – 697 – 698 – 699 – 701 – 850 – 851 – 852 – 878 – 884 – 989 – 991
– 993 – 995 – 1020 – 1187 – 1317 – 1429 – 1558 – 1561 – 1577 – 1648 – 1827 –
1913 – 1930 – 2023 – 2027 

João Magalhães – 697 – 698 – 699 – 701 – 1794 

João Vítor Xavier – 437 – 438 – 439 – 440 – 441 – 442 – 443 – 496 – 697 – 698 –
699 – 701 – 884 – 989 – 993 – 1285 – 1288 – 1317 – 1383 – 1385 – 1429 – 2020 

Lafayette de Andrada – 212 – 214 – 238 – 265 – 884 – 1172 – 1179 – 1921 – 2012 

Léo Portela – 212 – 445 – 602 – 697 – 698 – 699 – 835 – 859 – 883 – 1210 – 1317 –
1587 – 1787 – 1819 – 1823 – 1928 – 1931 – 1941 



2100
____________________________________________________________________________

Leonídio Bouças – 261 – 697 – 698 – 1789 

Luiz Humberto Carneiro – 1317 

Marília Campos – 847 – 1427 – 1468 

Mário Henrique Caixa – 697 – 698 – 699 – 701 – 884 – 1317 – 1420 

Missionário Márcio Santiago – 884 – 1803 

Neilando Pimenta – 884 – 1317 – 1774 

Noraldino Júnior – 390 – 447 – 883 – 973 – 1002 – 1076 – 1470 – 1471 – 1554 –
1800 – 1803 – 1811 – 1823 – 1913 – 1920 – 1974 

Nozinho – 832 – 883 – 1318 – 1472 – 1913 – 1917 

Paulo Guedes – 340 – 898 – 1969 

Paulo Lamac – 402 – 586 – 598 – 602 – 603 – 697 – 698 – 699 – 701 – 748 – 755 –
757 – 1446 – 1913 – 2007 

Professor Neivaldo – 1279 – 1596 

Ricardo Faria - 1587 

Roberto Andrade – 697 – 698 – 699 – 701 – 883 – 884 – 1106 – 1530 – 1781 – 1913

Rogério Correia – 499 – 593 – 603 – 606 – 619 – 624 – 839 – 848 – 854 – 880 – 883
– 983 – 996 – 1003 – 1021 – 1177 – 1393 – 1394 – 1435 – 1559 – 1563 – 1564 –



2101
____________________________________________________________________________

1589 – 1592 – 1594 – 1596 – 1597 – 1809 – 1817 – 1826 – 1913 – 1926 – 2019 

Rosângela Reis – 385 – 883 – 1070 – 1110 – 1443 – 1565 – 1568 – 1587 – 1946 

Sargento Rodrigues – 219 – 222 – 225 – 227 – 228 – 229 – 257 – 270 – 410 – 432 –
441 – 442 – 607 – 609 – 698 – 699 – 701 – 702 – 703 – 709 – 711 – 712 – 714 – 715
– 719 – 721 – 722 – 725 – 729 – 730 – 733 – 759 – 761 – 764 – 766 – 767 – 768 –
770 – 831 – 883 – 884 – 928 – 931 – 940 – 946 – 947 – 949 – 951 – 953 – 955 – 957
– 958 – 959 – 970 – 972 – 1022 – 1036 – 1055 – 1057 – 1061 – 1107 – 1108 – 1109 –
1111 – 1201 – 1209 – 1235 – 1237 – 1239 – 1240 – 1244 – 1247 – 1256 – 1264 –
1266 – 1272 – 1273 – 1275 – 1317 – 1320 – 1323 – 1324 – 1325 – 1327 – 1329 –
1331 – 1332 – 1334 – 1336 – 1338 – 1339 – 1341 – 1342 – 1343 – 1345 – 1346 –
1347 – 1348 – 1350 – 1351 – 1372 – 1373 – 1386 – 1429 – 1431 – 1466 – 1467 –
1478 – 1479 – 1555 – 1556 – 1574 – 1580 – 1587 – 1803 – 1808 – 1809 – 1857 –
1858 – 1913 – 1920 – 1921 – 1957 – 1959 – 1961 

Sávio Souza Cruz – 939 – 942 – 1041 – 1220 – 1356 – 1856 

Tadeu Martins Leite – 304 – 342 – 348 – 358 

Thiago Cota – 883 – 972 – 1106 – 1317 – 1913 

Tiago Ulisses – 1478 – 1913 

Tito Torres – 443 – 883 – 884 – 1442 – 1477 – 1573 – 1578 – 1918 

Tony Carlos – 1467 

Ulysses Gomes – 44 – 79 – 593 – 594 – 597 – 1172 – 1434 – 1445 – 1793 – 1913 –
1945 



2102
____________________________________________________________________________

Vanderlei Miranda – 434 – 436 – 437 – 438 – 697 – 698 – 699 – 701 – 982 – 1569 –
1596 

Wander Borges – 338 – 346 – 347 – 356 – 428 – 439 – 884 – 1049 – 1074 – 1181 –
1182 – 1184 – 1185 – 1188 – 1196 – 1200 – 1218 – 1236 –  1243 – 1283 – 1317 –
1358 – 1359 – 1375 – 1429 – 1913 – 1952 

Comissão Conjunta – 630 

Comissão de Administração Pública – 589 – 632 – 831 – 972 – 1132 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 589 – 676 – 1123 – 1133 –
1148 – 1876 – 1901 

Comissão de Constituição e Justiça – 273 – 457 – 460 – 461 – 462 – 464 – 466 –
470 – 473 – 475 – 477 – 478 – 479 – 480 – 481 – 483 – 486 – 489 – 491 – 634 – 635
– 636 – 637 – 639 – 641 – 642 – 643 – 646 – 648 – 650 – 655 – 656 – 659 – 663 –
686 – 687 – 862 – 865 – 867 – 869 – 1004 – 1007 – 1009 – 1010 – 1013 – 1080 –
1081 – 1082 – 1084 – 1086 – 1089 – 1091 – 1095 – 1097 – 1100 – 1102 – 1118 –
1154 – 1156 – 1157 – 1158 – 1160 – 1166 – 1167 – 1291 – 1293 – 1295 – 1298 –
1305 – 1599 – 1600 – 1601 – 1602 – 1610 – 1614 – 1616 – 1618 – 1621 – 1623 –
1625 – 1629 – 1631 – 1635 – 1639 – 1641 – 1806 – 1841 – 1846 – 1849 – 1853 –
1866 – 1882 – 1902 – 1903 – 1904 – 1905 – 2033 – 2035 – 2038 – 2040 – 2042 –
2045 – 2047 – 2050 – 2052 – 2055 

Comissão de Cultura – 669 – 973 – 1418

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 670 – 1802 – 1865 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 972 – 1130 – 1147



2103
____________________________________________________________________________

– 1153 – 1802 – 1874 

Comissão de Direitos Humanos – 677 – 832 – 833 – 834 – 1288 – 1472 – 1473 –
1474 – 1491 – 1553 – 1806 – 2012 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 675 – 834 – 1472 – 1553 – 1554 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 1122 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 631 – 633 – 874 – 1491 –
1496 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 627 – 1135 – 1146
– 1804 – 1805 

Comissão de Minas e Energia – 667 – 973 – 1134 – 1144 

Comissão de Participação Popular – 589 – 1115 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial – 665 – 1150 – 1151 – 1152
– 1550 – 1551 – 1803 – 1862 – 1879 

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e outras Drogas –  625 –
1289 – 1290 – 1471 – 1859 

Comissão de Redação – 1114 – 2060 

Comissão de Saúde – 673 – 1804 – 1831 

Comissão de Segurança Pública – 970 – 1117 – 1137 – 1467 – 1468 – 1469 – 1472



2104
____________________________________________________________________________

– 1473 – 1551 – 1552 – 1553 – 1804 – 1805 – 1835 – 1877 – 1881 – 1897 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas – 835 – 1124 – 1868 –
1885 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 589 – 1829 – 1839 –
1896 – 2029 – 2030 – 2031 – 2032

Comissão Especial – 457 – 625 – 861 – 1113 – 1116 – 1131 – 1143 – 1149 – 1607 

Decisão da Mesa –  999

Decisão da Presidência – 1380 

Mesa da Assembleia –  539 – 690 – 1908 – 2061 – 2063 – 2066 – 2067 – 2069 –
2071 – 2073 – 2074 – 2075 – 2078 – 2080 – 2082 – 2084 – 2085 – 2087 – 2088 –
2091 

Palavras do Presidente – 454 – 1001 – 1003 – 1080 – 1380 – 1394 – 1412 – 1482 –
1489 


